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ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼', ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਸਿਰਜਦੇ 
ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਨੇ 'ਸ੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਦੀ 

ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ 
ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਤਵਾਰੀਖ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। 

ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 
ਦਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ 
ਪ੍ਰਧਾਨ, 

ਸੀ ਅੰਮ੍ਿਤਸਰ। 
ਗਾ 
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ਪ੍ਰਥਮੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਆਦਿ ਉਤਪਤੀ ੩੩ 
ਅਥ ਦੁਤੀਯੋ ਸਾਖੀ ਕੋ ਪੁਸੰਗ ੩੭ 

_ ਪਹਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ੪੨ 
ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤੇ ਵੇਈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰ 9੪੬ 
ਕਲਜੁਗ ਐਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗੋਸਟਿ ੫੦ 
ਅਥ ਦੱਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰ ੫੦ 
ਅਥ ਪੂਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ _ ``` ੫੧ 
ਅਥ ਪਸਚਮ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ___ ਰ ੫੩ 

ਅਥ ਉੱਤਰ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ੫੬ 
ਸਾਖੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ੫੭ 
ਕਾਰੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ੫੯ 
ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਕੀ ੬੦ 
ਸਾਖੀ ਨੌਰੰਗੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੀ ੬੧ 
ਸਾਖੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ੬੯ 
ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ੭੦ 
ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪੰਥ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ 7੪ 
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਸਰਨ ਕੀ ਸਾਖੀ ਚ 
ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ੮੩ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰ ੮੪ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੰਗ ੮? 
ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ- ਚਮਕੌਰ ਜੁੱਧ ੯੩ 
ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ੯੬ 
ਸਾਖੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੀ ੯੯ 

ਸਾਖੀ ਕਾਂਗੜ ਤਪੇ ਦੀਨੇ ਕਿਆਂ ਕੀ ੧੦੧ 
ਸਾਖੀ ਬਿਰਾੜਨ ਜਾਲ ਪੀਲੂ ਦ੍ਰਾਰਨ ਕੀ ੧੦੭ 
ਸਾਖੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਕੀ ੧੦੯ 
ਸਾਖੀ ਸਾਬੋ ਸਾਦੋ ਦੇਸ ਕਿਆਂ ਕੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਬਿਰਾੜਨ ਕੀ ੧੧੩ 
ਬਰਖਾ ਐ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ਸਾਖੀ ੧੧੫ 
ਸਾਖੀ ਦੱਖਣ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਕੀ ੧੧੬ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਾਖੀ ੧੧੭ 



ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ 
ਸਾਖੀ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰ ਖੰਡ ਕੀ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਲੋਦੀ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਾ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਕਾ 
ਸਢੌਰੈ ਕਤਲ ਕੋ ਪੁਸੰਗ 
ਸਾਖੀ ਬਜੀਰੇ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਲੇਰੀਏ ਪਠਾਨ ਅਖਵਾਜਾ ਖਿਦੂ ਮਰਦੂਦ 
ਔਰ ਦੋਇ ਭਾਈ ਮਰਨੈ ਕੈ ਜੰਗ ਕੀ 
ਪੁਸੰਗ ਦੇਉ ਤਰਫ਼ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾ 
ਸਾਖੀ ਬਜੀਦੈ ਬਧ ਕੀ 
ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ 
ਰਾਮ ਰਈਅਨ ਐ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਕੀ ਸਾਖੀ 
ਮਲੇਰ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰ 
ਪੁਸੰਗ ਦੁਆਬੇ ਕੋ ਲਿਖਯਤੇ 
ਸਲੌਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੰਦ ਦੇਨੇ ਕੋ ਪੁਸੰਗ 
ਸੂਬੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ 
ਅਥ ਪਰਬਤ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ 
ਤੋ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ 

ਕਹਿਲੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਅਥ ਕੁੱਲੂ ਕੀ ਸਾਖੀ 
ਅਥ ਸਾਖੀ ਚੰਥੇ ਕੀ 
ਚੰਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਸੰਗ 
ਅਥ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
ਤਾਾਵੜੀ ਦਾ ਜੰਗ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਫੌਜਦਾਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਨ ਕੋ 

ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
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ਫਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜ ੧੮੨ 
ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ੧੮੩ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਲੀਦੀਨ ਖਖਨੇ ਕਾਂ ੧੮੩ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਮਸ ਖਾਨ ਔਰ ਬਜੀਦ ਖਾਨ ਕਾ ਰ ੧੮੫ 
ਅਥ ਬੰਦੈ ਕੋ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ _ ੧੮੭ 
ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਹੋਣਾ ੧੯੦ 
ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ __ _ ੧੯੫ 

ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ _੧੯੮ 
ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤਣਾ ੨੦੧ 
ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ੨੦੩ 
ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਣ ਕਰਨਾ ੨੦੫ 
ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ _ ੨੦੬ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਹੱਲੇ ਕੀਯੋ ਕੋ _ ੨੦੯ 
ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰ ੨੧੧ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਲੀ ਕੇ ਭੱਛ ਕਾ ਰ `_ ੨੧੫ 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੈ ਮਧ ਜਿਮੇਂ ਬਿਹਾਨੀ ਰ __ ੨੧੬ 
ਪੁਸੰਗ ਬੰਦੇ ਕੈ ਫੜਨੇ ਕੋ __ ੨੧੯ 
ਬੰਦੋ ਕੋ ਮਰਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰ ੨੨੨ 
ਸਾਖੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੋਪ ਹੋਣੇ ਕੀ ੨੨੩ 
ਫਰੁੱਖਸੀਅਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਮਰਨੈ ਕਾ ਪੂਸੰਗ ੨੨੪ 
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ੨੨੭ 
ਜੰਗ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਈਆ ਕਾ ੨੨੮ 
ਦੰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ੨੩੨ 
ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋਲ ੨੩੫ 
ਪੁਸੰਗ ਬਾਬੇ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਐ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤਿਹਣ ਐਂ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਕੋ ੨੩੭ 
ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀ ੨੩੭ 
ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ ੨੩੯ 

ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ _ ੨੪੧ 
ਸਾਖੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ `. ੨੪੨ 
ਸਾਖੀ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਸਿੱਘੋਂ ਕੀ ੨੪੩ 
ਸਾਖੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ, ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਔਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੀ ੨੪੬ 
ਅਥ ਸਾਖੀ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ੨੫੦ 
ਸਾਖੀ ਚੰਡਿਆਲੀਆਂ ਜੰਡਿਆਲੀਆਂ ਐ ਨਿਜ ਗੁਰ ਲੋਪੀ 



ਪੰਥ ਘਾਤੀਅਨ ਕੀ 

ਸਾਖੀ ਗਜਬ ਕੀ 

ਸਾਖੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ 

ਸਾਖੀ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਬਾਬ ਭੁਯੰਗੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮੁਲਖੱਯਨ ਔ ਬਿਵਾਸਤੇ ਔ ਦੀਨੀ ਖੁਦਾਇਨ ਕੀ 
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭਯੋ 
ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਿਬਾਬੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਧਰੀ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ? ..__ 
ਸਾਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਪੁਥਮ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ 

ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਫਰਯਾਦ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚੀ 
(ਨਾਦਰ ਤੇ ਖਾਨੂੰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ) 
ਸਾਖੀ ਖਾਨੂੰ ਨਬਾਬ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਰ ੪ 
ਜੀ ਰੀ ਰੈ 

ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਖੱਡਨ ਕੀ 

ਸਾਖੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੱਬਰ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਬਿਦੇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਬਾਬਰ ਕੀ 

ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਪੁਸੰਗ ਕੀ 
ਕੀ 
ਕਲ 
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ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ੩੬੭ 
ਸਾਖੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ੩੭੦ 
ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕੋ ਤਸਦੀਹੇ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ੩੭੩ 
ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕੀ ਰ ੩੮੧ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ੩੮੩ 
ਸਾਖੀ ਜੱਸੂ ਬਧ ਕੀ ੩੮੫ 
ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪੜੋਲ ਕਨੂਹੇ ਕੀ _੩੮੯ 
ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ `_ ੪੦੫ 
ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰ ੪੦੬ 
ਸਾਖੀ ਲਖੂ ਐ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਕੀ ੪੦੭ 
ਸਾਖੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕੀ ਰ __ ੪੧੧ 
ਸਾਖੀ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ੪੧੭ 
ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੀ __ ਰ ੪੧੯ 
ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ੪੧੯ 
ਬਾਕੀ ਪੁਸੰਗ ਅਗੇ ਤੁਰਯੋ ੪੨੪ 
ਸਾਖੀ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੋਢੀ ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ੪੨੪ 
ਸਾਖੀ ਮਰਹੱਟਨ ਐ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ 
ਅਹਮਦਸ਼ਾਹ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਸੂਬਾ ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਪਕੜਾਯਾ ੪੩੩ 
ਸਾਖੀ ਮੁਗਲ ਸੰਦੀਕ ਬੇਗ ਕੀ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਆਰੀ ਕੀ `__ ੪੩੬ 
ਅਥ ਸਾਖੀ ਮੁਗ਼ਲ ਗਾਜਦੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ੪੩੮ 
ਸਾਖੀ ਤੁਰਕ ਸਰਬਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐ ਗਿਲਜੋਂ ਕੀ ੪੩੯ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਐਂ ਗਿਲਜੇ ਕੇ ਦਾਈਏ ਕੀ 9੪% 
ਸਾਖੀ ਹਾਨੂ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਕੀ ਰ ੪੪੮ 
ਸਾਖੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੀ ੪੪੧ 
ਸਾਖੀ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ੪੪੧ 
ਸਾਖੀ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ੪੪੨ 
ਸਾਖੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਕੀ ੪੪੪ 
ਸਾਖੀ ਮਥਰਾ ਐ ਕੋਇਲ ਕਤਲ ਕੀ 9੪੬ 
ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮਲੇਰ ਔ ਕੁਪਰਹੀੜੈ ਕੀ ੪੫੨ 
ਅਥ ਬਿਰਾੜਨ ਐ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਬਖੇੜੋ ____ ੪੬੬ 
ਸਾਖੀ ਦੂਜੀ ਬਿਰਾੜਨ ਕੀ ੪੭੦ 
ਸਾਖੀ ਕਪੁਰੇ ਬਿਰਾੜ ਕੀ ਰ ` ੪2੧ 
ਸਾਖੀ ਮੋਰੰਡੇ ਕਤਲ ਕੀ 9੭੩ 
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ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਕਸੂਰ ਮਾਰਨ ਕੀ ੪੭੯ 
ਸਾਖੀ ਦਿਲੇਰਾਮੀਆਂ ਕੀ ੪੮੬ 
ਅਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿਲੇਰਾਮੀਆਂ ਕਾ ੪੮੬ 
ਸਾਖੀ ਦੁਆਬੇ ਕੇ ਰੋਕਨ ਕੀ ੪੯੨ 
ਆਗੇ ਮੁਲਖ ਮੱਲਨ ਕੀ ਸਾਖੀ ਤੁਰੀ ੪੯੫ 
ਸਾਖੀ ਦੂਜੇ ਤਰਨ ਦਲ ਕੀ ੪੯੫ 
ਸਾਖੀ ਦੋਊ ਦਲ ਕੀ ੪੯੭ 
ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਫੜਨੇ ਕੀ ੪੯੯ 
ਸਾਖੀ ਸਿਰਹੰਦ ਮੱਲਨੇ ਕੀ ਔਰ ਨਿਬਾਬ ਜ਼ੈਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ੫੦੧ 
ਸਾਖੀ ਫੇਰ ਸਰਹੱਦ ਕੀ ੫੦੪ 

ਸਾਖੀ ਦੇਹੁਰੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ੫੦੫ 
ਸਾਖੀ ਸਿਰਹੰਦ ਰੋਕਣੇ ਕੀ ਔ ਸੌਂਪਣੇ ਕੀ ੫੦੮ 

ਸਾਖੀ ਮੁਲਕ ਰੋਕਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੌਂਪਨ ਕੀ 
(ਭਾਈ ਭਗਤੂਕਿਆਂ ਐ ਫੂਲਕਿਆਂ ਕੋ ਔਰ ਰਯਤ ਕੀ) ੫੧੦ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੋ ਦੋਇ ਥਾਂ ਹੋਯੋ ੫੧੩ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਿਹੰਗ ਭੁਜੰਗੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਕੀ ੫੧੩ 
ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਐ ਭਰਤਪੁਰੀਏ ਜਵਾਹਰ ਮਲ ___ 
ਐਔ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੁਹੇਲੇ ਕੀ ... ੫੨੬ 
ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੋ .. ੫੩੧ 

ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ੫੩੬ 
ਸਾਖੀ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਿਸਲ ੫੩੮ 
ਪੰਥ ਕੀ ਔਰ ਸਾਖੀ ਰ ਰ ੫੫੮ 
ਸ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ੫੫੯ 

ਸਾਖੀ ਡੀਘ ਘੁਮੇਰ ਐ ਭਰਤਪੁਰੇ ਕੀ ` ੫੬੪. 
ਸਾਖੀ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ੫੬੬ 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਸੰਗ ਰ ੫੭੨ 
ਫੁਲਕਿਆਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰ੍ ੫੭੩ 
ਫੂਲਕਿਆਂ ਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ੫੭੫ 
ਔਰ ਸਾਖੀ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ਤੁਰੀ ੫੭੭ 
ਅਥ ਬੁੰਗੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ('ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਰਚਨ ਦੀ) ੫੮੨ 
ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ੫੮੪ 



ਦੇ ਸ਼ਬਦ 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 

ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲੋਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ 
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। 
ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 
ਜਲੋ ਹੈ। 

ਹੋ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁਣਾਲੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ- 
ਮਈ ਅੰਤਰੀ ਵਹਾਉ ਦੇ ਸੁਫੁਟ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਮਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸਹਿਤ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ੧੬੦੯ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਮੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰਚੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 

ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। _ 
ਇਸ ਸੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਵਿਚ 
ਅੰਕਿਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ' ਤੇ 'ਗੁਰ ਬਿਲਾਸਾਂ' ਦਾ 

ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਦੀਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੇ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 

ਨੂੰ ਟਿਪਣੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਮੈਂ 
ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਕੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਤੇ 
ਅਮਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਲਾ ਪੰਥ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ 
ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। 

ਰਾਰ-ਘੱਸ਼ ਦਾ ਦਾਸ਼ . 

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 
ਪੁਧਾਨ, 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ, ਸੂਹੀ ਅੰਮ੍ਿਤਸਰ। 
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_ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 

ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੁਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਰ 
ਛਿਨ-ਪਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਛਿਆ- ਰਿਆਇਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। 

੨) ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਦਸ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-- ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਫਤਹਿਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ (੧ਉ` ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ)। 
ਦੁਜਾ- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਘੜਨ ਭੰਨਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਜਾਂ ਭਗਉਤੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ: ਖੰਡਾ /ਲਨੈ ਨਨ ਕੰ ਨਨ ਸਭ ਸੈਸਾਨ ਓ੫7ਇਆ/ 
ਤੀਜਾ- ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਕਾਰ ਯਾਦਾਂ ਜੋ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਮਰ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗ 
ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤਾ ਹਰਨਹਾਰ ਹੈ: 

ਹਰ ਕਾਂ ਥਾਣਾ ਆਈ9 
/ਤਾਨੇ ਸ਼ਨਲਾਂ /6ੱਤ ਨਟਾਣੀ॥ (9795 ੬੨੮੭ 

ਪੰਜਵਾਂ- ਗੁਰੂ-ਪੱਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 
ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ, ਹਠੀ, ਜਪੀ, ਤਪੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨੇਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ 

ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, 
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ 

ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਛੇਵੇਂ- ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਧਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, 
ਝੰਡਿਆਂ ਬੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜਗ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਚਿਤਵਣ ਤੇ ਚਿਤਾਰਨ 
ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਹਿ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਠਵੇਂ- ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੋ ਕੇਸ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, 
ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਚ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੩ 

ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ- ਉਹ ਮਹਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤਿ ਨੂੰ 
ਨੀਵੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਮਤਿ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ 
ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਪਤਿ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ- ਜੋ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰਾਂ- ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ 
ਰੁਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚ ਗੁਣਾਂ- ਸਤਿ, ਸੰਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ 
ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਨੂੰ 

ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ 
ਵਿਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੩) ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਣ-ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਵਤ 
ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ 
ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ- 
ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਸੀ, ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਓਤਪੋਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ-ਜੋਤਿ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਵੀ 
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ' ਵਿਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ- ਪੰਥ ਦੀ 
ਕਹਾਣੀ ਨੰ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਾਵਨ-ਪੁਨੀਤ 
ਬਣਾਵਨਹ-ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ 
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਧਨ- 
ਦੌਲਤ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੪) 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਅਸਲ ਦੀਪਤ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖਤ 
ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਪੇਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 
ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਾਵਿਕ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ 
ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ 
ਕ੍ਰੋੜਸਿੰਘੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 
ਕਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਟਲਨੀਤੀ 
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਉਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ 

ਮੁੱਤਅਸਬ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ-ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਵਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਕਾਰਣ ਮੁਤੱਅਸਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ 
ਟਕਸਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ (ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ) ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੇਖਕ 
ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਜੇ 
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 
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ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ 
ਨੂੰ ਡੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ 
ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ੧੮੦੮ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ੧੮੪੧ ਈਸਵੀ ਤਕ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਨਾਲ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਦੇ ਇਸ 
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਨੀ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉਤੇ 
ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 
ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। 

੫) 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਇਹ ਅਮੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਡੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ 
ਤਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ 
ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਕਰ 
ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 

੬) ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜੋ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ, ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 
ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 
'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਤੋਂ ਖਾਲਸਈ ਗੌਰਵਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪੇ, 
ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪੁਮਾਣੀਕ ਬਣਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੁਰ ਛਪੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਟਾਈਪ ਵਿਚ 
ਨਿਖਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ 

ਟਿਪਣੀਆਂ, ਹਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਪੁਮਾਣੀਕ ਮਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਸ਼ੁੱਧ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ 
ਜਾਣਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਲਾਸ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਕਿ ਸੂਰਜ 
ਵੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਚਾਰ ਤੇ 
ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? 

੭) ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਾਠਕ-ਜਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਅਨਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ- 
ਪੰਥ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਠਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 

ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਐਮ. ਏ. 
੭-ਬੈਂਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੈਂਬਰ 



ਇੰਚਾਰਜ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪੁਰ: ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪੱਤਰ 
ਮਿਤੀ ੧੧-੯-੧੯੮੧ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਰਚਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ ੭- 
੮-੧੯੮੧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ੧੫ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੧ ਨੂੰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ 
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਸ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੧੯੮੧ ਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 
ਇਸੇ ਆਸ ਸਹਿਤ ਦਸੰਬਰ ੧੯੮੧ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਕਹਿ 
ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 
ਦਾਸ ਨੂੰ ਓਟ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਸ ਵੀ ਪੁਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰਖਵਾ 
ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੇ 'ਦਾਸ' ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 
ਇਹ ਔਖਾ ਤੇ ਅਣਛੁਹਿਆ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਨ ੩੧ 
ਦਸੰਬਰ ੧੯੮੧ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। 

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਤਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਭਲੀ 
ਭਾਂਤ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਬਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ 
ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗੁਰ ਪੰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਮਲ ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 
ਇਕ ਘਣੇ ਬੋਹੜ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਲਈ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ 
ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਬੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋੜ 
ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪੂ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਘੜ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕ ਅਮੁਲੇ ਤੇ ਲੁਪਤ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ 
ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ _ 
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਤੇ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ 
ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। 



੧੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਇਸ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' (ਰਚਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ 

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤ 'ਗੁਰ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੁਵਿਸਥਾਰਕ ਸੰਪਾਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਹੈੱਡ ਗੁੰਥੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਤੇ ਪਰਣਾਮ 
ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁੁਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੰਗੂ ਦੇ ਇਸ 'ਸ੍ਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ 
ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਸ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪੁ: ਕਮੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 
ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ 
ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ 
ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 

ਸਨਮੁਖ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ 
ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 
ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 
ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਚਿਤ ਸਮਝਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਹੈ, ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਬਿਖੜੇ ਤੋਂ ਬ਼ਿਖੜਾ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਰੋਕ 
ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। 

ਆਸ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਲਾਭ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਸ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ 
ਘਾਲ ਅੰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਲ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈਂ। 

ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 

੩੧ ਦਸੰਬਰ, ੧੯੮੧ 



ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ 
੧) 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਘੱਟ ਵੱਧ 

ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ, ੧੯੧੪ ਈ: ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਪਾਠ 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 
'ਵਿਥਿਆ' ਹੇਠ (ਪੰਨਾ ੧-੨) ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ' ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 
ਅਸਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣੀ... ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 
ਗੇਣਤੀ ਦੀ ਥਾਵੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ 'ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਹੈ। 

ਜਿਸ ਅਸਲ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੁਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਆਪ (ਪੰਨਾ ੨) ਪੁਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : "ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ 
ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਕਾਹਲੀ 
ਕਰਕੇ ਅਰ ਟਾਵੇਂ ਥਾਈਂ ਆਖਯੇਪਕ ਦੇ ਆਭਾਸ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਸੀ, 

ਪਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਰ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਅਰ ਸੋਧਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਦੇ ਯਾਚਕ ਹਾਂ"... 

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਪਾਠਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਐਂਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੀ 

ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ੧੯੧੪ ਈ:, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੂਨ ੧੯੩੯ ਈ:, ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 
੧੯੫੨ ਈ: ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ੧੯੬੨ ਈ: ਵਿਚ... 

'ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਚ (ਪੰਨੇ ੩-੪) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਹੁਣ 
ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਸੀ (ਪਹਿਲੀ 
ਐਡੀਸ਼ਨ) ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਾ ਅਕਸਮਾਤ ਲੱਭ ਗਿਆ। 
ਗਲਤ ਪਾਠ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਦਿਗਧ ਥਾਈਂ ਪਾਠਾਂਤੂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ 
ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਯਾਯ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਾਧੂ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਫੁਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇ 

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਮਤਨ ਪੁਸਤਕ-ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਚੌਥੀ 
ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ੧੯੬੨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ 
ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 

੨) ਅਸਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲ-ਪਾਠ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਧੀਆਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ 
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ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਇਕ ਥਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ-ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ 'ਨ' ਤੇ 'ਣ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਨ' ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਰ੍ਹਵੀਂ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੂਲ 
ਗੁਣ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਕ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

_ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 'ਯ' (ਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

੩) ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਨਾਂਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਗ ਟੂਕ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਜਾਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ] ਪਾਠਾਂਤਰ :-- ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਠਾਂਤਰ 

ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂਤਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 
੪) ਕਈ ਥਾਂ 'ਚੌਪਈ' ਹੇਠ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 

ਦੋ ਜਾਂ (ਕਈ ਥਾਈਂ) ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ 
ਬਿੰਦੀਆਂ... ... ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਹਾਲੀ 
ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰ 

੫) ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪ-ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ 
ਜੋ 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚੋਂ 
'ਕੇਂਦਰੀ ਤੁਕ' ਉਪ-ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਜਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-- 'ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 

ਕੀ ਔ ਭਰਤਪੁਰੀਏ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਐ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੁਹੇਲੇ ਕੀ' ਪੁਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੇਠ 

ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਟੂਕ ('ਰਹਯੋ ਜੱਸ ਜਗ ਛਾਇ ਸਪੂਤ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਭਯੋ') ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇ 
ਉਲਟੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਖ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠ 

ਲਕੀਰ ਲਾ ਕੇ ਛਾਪਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਫੂਲਕਿਆਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ' 
ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੇਠ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ (ਕਹਯੋ ਇਸੈ ਹਮ ਦੀਨੋਂ ਰਾਜ'...) ਉਪ-ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ 'ਉਪ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ' ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

੬) 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਖੋਪ 

ਪ੍ਰਾ.ਪੰ.ਪੂ.' ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਅੰਤ ਉਤੇ 
ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ 'ਗੂਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ : 

ਸਵੈਯਾ- 
'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਭਯੋ ਯਹ ਪੂਰਣ, ਜਿਮ ਪੰਥ ਭਯੋ ਤਿਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦੀਨਾ। ਜਾਂ ਇਸ 

ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
'ਤਹਿੰ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ... 
ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੀ 
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ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕ੍ਰਿਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸ਼ਹੀਦ (ਕਿਉਂ ਜੋ 
ਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵਿਚੋਂ ਸੀ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 

'ਅਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ' 
੭) ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੋਂ ਮੂਲ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਜੋਂਢਿਡ' ਆਕਦਵ ਲੈਂਨੀਂ (38. /੪0% 

(268/67/09) ਦੀ ਪ੍ਰੋਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ (/੦/0/6 7/0770)2 ਨੇ ਕਰਤਾ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਮਤ ੧੮੬੬ (੧੮੦੯ ਈ:) ਵਿਚ ਲਿਖੇ। 

ਓਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੰਮਤ ੧੮੯੮ (੧੮੪੧ ਈ:) ਵਿਚ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨਾਮ ਹੇਠ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। 

ਇਸੇ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ 'ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਚਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਸਿੱਧ 
ਗ੍ਰੰਥ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ' ਸੰਮਤ ੧੯੦੦ (੧੮੪੩ ਈ:) ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ 
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 
ਜਤਨ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ 'ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
ਜੋ ਸੰਮਤ ੧੮੨੬ (੧੭੬੯ ਈ.:) ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 

ਸਹੀ/- 
(ਡਾ: ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ) 



ਸਮੇਂ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ 
'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖ-ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਪੁਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਜੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਫ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੁਮਤ ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਈ ਜਜ਼ੀਚਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਲੇਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਰੱਯਤ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ 
ਬਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਏ- ਅਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ- ਇਹ ਹੈ ਵੀ 
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 

ਤੜਾ ਸੁਨੰਲ ਸੱਚ /ਨਤ ਆਈ) ਹਤਾਂ ਲੇ ਝੜ ਘੰਤਲ਼ਾਹ /ਨੈਲਾਣੀ/' 
ਤਾਂ ਜੁਨੈਲ ਅਖਤਰਲੋਨੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਲਈ 

ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੱਯਤ 
ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਗ਼ਲਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ 
ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ? 

ਸਰਨੰਲ %ਨੇ ਛੱ ਆਲਾ ਕਪਤਾਨ/ ,/ਨਿਹ ਸਾਨਤ ਨੈ ਲਹੁਤ ਸਹਾਨ#9੭% 
/ਤਨਾ ਕੰ ਕਹਨੋ ਸੁਨੰਲ ਠਲਾ£/ ਲਹਨਏ ਘਸ਼ ਇਸ ਠੁਲ ਸਮਝਾਏ) 
/#ਘਨ ਕਾਂ ਇਤ੪ਤਾੰਂ /ਲਿਕਲਂ/ /ਨਿਮ ਕਰ ਖਾਲਸ ਰਨ ਆਦ ਆਲ 

ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਕੌਲੋਂ ਜੁਨੈਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲੀਪਤੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 
ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਯਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ 
ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਕਦ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

77' ਕਹਾਂ #ਦੱਲੀਘੰਤ /ਤਨ' ਹੈਂ ਸਤਿ? ਕੈ ਕੁਛ ਲਨਾਲੇਂ ਅਗਲਨ ਘਾਤ/ 
/ਹਦੂ' ਤੁਰਕਨ ਆਲ ਕੁਛ ਨੰਹੰ/ ਸਲਮਾਨ ਕਦ ਸਚ ਕਹਈਂ/ 

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ-ਬੂਟਾਂ (ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ) ਨੇ ਕਿਵੇਂ' ਸ਼ਾਹਿ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰੱਯਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਗਈ? 

/ਕ' ਕਰ ਜੱਟਨ ਲਹ ਸਲ ਆਨ/ ਸਹ ਰੱਯਤ ਤੇ /ਕਮਆ ਕਰ ਹਾਲ? 
ਲਾਲੀ ਸਲੇ ਆਨਲਨ ੫9? ਕਈ ਲਜ਼ੀਰੈ ਸਾਨੁੰਦ ੭/69/957 
ਸਾਰਾ /ਹੈਂਦ ਜਗਤ ਪਾਨ/ ਕੌਨ ਗਜ਼ਲ ਕਰ ਛ ਭਈ ਨਲ? 

ਜਾਂ ਫਿਰ : 
ਛੇਲੀਆਨ ਆਨੇ ਸੋਨ /ਕਨਨ /ਕੋਆ ਲਟੇਰਨ ਆਨੇ ਭਾਲ? 
ਹਾਕਮ ਮਾਨੈ ਰੱਸਤੰ' ਯਹ ਕਰਮਾਤ/ਹ” ਕਾਨ#54% 

ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਯਤ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ) ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ 
ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਕਈ, ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਿਛੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਾਢਾ ਸੀ, ਡਾਢੇ ਪੰਥ 
ਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਦੱਸ? 

> /ਇਨ ੭ /ਨਣ ਸ਼ਕਤ ਲਲ ਕੀ /ਨਿਸ਼ ਡਾਏ ਸ਼? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੧ 

/ਨੋਕ' ਹਕੀਕਤ /ਲਨ ਸਭ ਤੰ ਸਹ ਘਣੀ %ਤ/' 
ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ 

ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਝੁਠ ਤੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ; 
ਕਹਨ ਕੁਤ ਨੇ ਹਟ ਘਤਸ਼/ਹ)/ ਦੇਇ ਲਾਤ ਐਂਹ ਕੁਤੇ ਕਰਹੰਹ/' 

ਜੰਊਂ ਨਹਾ ਹੀ ਝੂਠ ਉਚਾਰ ਸ਼ਾਚ ਝੂਠੁ ਕਰਾ ਲੋਹ #ਨੈਆਰਾ/ 
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਂ: 

ਏਹਰਾ£ 
/ਲਨ' #ਘਨ ਰਨ ਅੱਲ ਸਭ ਭੱਤੇ /ਲੋਧਾਲਂ ਸਾਲ) 
#ਨ ਝੜ ਸੜ ਮਾਲਲੈ ਲਾਨਨੇਂ ਸੰਨ ਹਵਾਲ/ 

ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, 'ਮਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ' ਕਪਤਾਨ, ਕਰਤਾ 
'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਰਕਾਸ਼' ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ: 

ਏਹਰਾ# 
ਤੋਂ ਆਨਾ ਨੰ ਹਨ ਕਹਨ /ਇਤਨਾ ਲਾਤ ਲਤਾਨੁ/ 
/#&ਨ ਘਾਲ ਰਨ /ਕਮ #ੰ ਲੰਨ ਨੈਨ ਆਤਸ਼ਾਹ 95੨੭ 

ਭਾਵੇਂ 'ਮਰੀ' ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੌਲਵੀ ਬੁਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੁੰ ਅਜਿਹੀ 
ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ (ਇਤਿਹਾਸ) ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਲਿਖਿਆ ਖਰੜਾ 'ਮਰੀ' ਕਪਤਾਨ ਪਾਸ ਮੌਜੁਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤਰਦੀਦ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ-ਕੁ ਰਲਾ ਹੈ : 

ਮਗਾੰ' ਹੁਕਮ ਲੈ ਉੱਦਮ ਕੱ%/ ਡਟੇ ਸ਼ਹਿ ਅੱਲਵਾੰ ਸ਼ਦ ਲੰਕ/ 
/ਨੈਖਨ ਕਤਾੜ ਓਸ ਫੁਰਨਾਯ//ਸੰਘਨ ਕੰ ਤਤ /ਲਿਖਾਯ#੭੩# 
/ਨਮ' ਹਾਏ ਸੱਲ ਊਂ .ਨੈਂ /ਲੈਲੰਲ/ ਯਾ #ੱ ਝਠ ਨ ਕਛੂ ਰਨੀਨਂ/ 

ਕਰਤਾ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਪਤਾਨ 'ਮਰੀ' 
ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 'ਕਰਤਾ' ਕਪਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਬੁਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 
ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰਣੈ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈਂ ਕਿ 'ਇਨ ਗਲ ਖਾਲਸੈ ਕਹੀ ਨ ਸਾਰੀ' ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਉਸ ਨੇ 
ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸੇ ਦੀ 
ਉਤਪਤੀ' ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: 

. ਉਸ ਕੰ ਦੋਖ ਹ੪ ਲਾਤ ਓਂਜਾਨ/ /ਇਨ ਗਲ ਖ਼ਾਲਲੇਂ ਕਹੀਂ ਨ ਸ਼ਾਲ#2੭# 
` ਫੌਰਰਾ£ ਐਂ ਮੰ ਹਮਾਰੇ ਤਾ ਭਯੋ 277 /ਫਰ ਕਹਨ ਝਲਵਇ/ 
ਜਮ ਓਤਘਾੱਤ ਭਲਾਂ ਖ਼ਾਲਲੇ /ਤਮ ਤਨ ਦੋਹ /ਲਿਆਾਂਇ#੨੮# 

ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਪਤਾਨ 'ਮਰੀ' ਨੂੰ 'ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਾਤ' ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ: 
ਏਹਾਰਾ# 

ਤੰ ਆਨਾ ਨੰ ਹਮ ਕਹ? #ਏਤਨਾ ਝਾਤ ਲਤਾਹ/ 
/#&7 ਪਾਲ ਰਾਜ /ਕਨ; # ਟਨ ਨਨ ਘੱਤਸਾਹ॥==੨# 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' "'ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ ਰਾਜ ਕਿਮ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ 
ਬਸ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਛੰਦਾ- ਬੰਦੀ ਵਿਚ 
ਸੁੰਦਰ ਸਵਿਸਥਾਰਤ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ। 
ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਅਟੂਕ, ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ 
ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ 
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ਲਹੂ-ਰੱਤੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ 
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੰਹ-ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, 
ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਮੁਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਸੱਚ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀਆਂ 
ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੁਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ 
ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਜੀਠ ਰੰਗੇ ਬਾਣਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਬਣ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ 
ਢਲ-ਢਲ ਸੁੱਧ ਖਰੀ ਖਾਲਿਸ ਡਲੀ ਬਣ-ਬਣ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਹੋ ਖਾਲਿਸ 
ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜੁਲਮ ਜਬਰ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ __ 
ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੋਨ-ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਕੇ 
ਦਮ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੌ ਸਾਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚੋਂ 
ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ 'ਪੁਰ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 
(੧੬੭੫ ਈ:) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਅੰਗਿਆਰੇ ਵਤ ਸਾੜਦੀ ਸਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ 
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ 
ਆਪਣਾ ਲਹੁ ਵੀਟ-ਵੀਟ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤਿ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਬਨਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ' 
ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਲਹੁ- ਰਤਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਪੁਰ ਲਹੁ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 
ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਕੋ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 
ਖਾਲਸ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਝੂਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਸਵਾਹ ਕਰ, ਉਸ 'ਪੁਰ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ। 

'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਅਜੇਹੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ, 
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 
ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 
ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਾਂ-ਬਾਜ਼ਾਂ 
ਦੀ, ਗੁਰੁ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੁ ਕੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਵਿਥਿਆ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 
ਇਸ ਗੁੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ੧੬੭੫ ਤੋਂ ੧੭੭੫ ਈ. ਤਕ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ 
ਅੰਨ੍ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਰੀ ਰਾਤ ਪਿਛੋਂ ਨੂਰਾਨੀ ਲਾਲ ਸੂਹੀ ਊਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਝਟ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਮੱਘਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੌੜਾ, ਉੱਜਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਂਦੀਵੰਨੇ ਬਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ। 

'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਸਿੱਖ-ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ, ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਖੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਥ ਪਸਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ 
'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਪਿੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ 
ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਸਰਨ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈਂ ਜੋ ਪੂਰੀ 
ਅਨ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਉਪਰ ਸੂਹੀ ਸ਼ਨਾਤ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹਿੰਦ, ਲਾਹੌਰ, 
ਜਲੰਧਰ, ਕਸੂਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨਵਾਬ ਤੇ 
ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥੱਕੇ ਕਿ ਇਸ 
ਵਧਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਮਡਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆਂ, ਰੋੜਿਆਂ, ਤੀਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ 
ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮੰਗੋਲ ਜਾਂ ਪਠਾਣ ਪੱਥਰ-ਹਿਰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। 
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ 
ਖੱਲਾਂ ਭੇਡਾਂ ਲੇਲਿਆਂ ਵਤ ਲਾਹ ਲਾਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਖ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਜੋਗ ਨਾ 
ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਹੀਰ ਬਣ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲ, 
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ਵਣ ਕੰਡੇ ਲਤਾੜਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਰੇ ਸੌ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇ-ਘਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਲੜਦੀ 
ਰਹੀ। ਜੁਝਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਾ ਕੁਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ 
ਹਾਕਮ.ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚੇ ਸਹਿਤ, ਪੱਕੇ 
ਪੁਖਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ, ਕਿ ਅੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਖਾਲਸੋ ਰਾਜ ਦਾ 
ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਣਾ ਹੈ, ਫ਼ਤਹਿ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਵਿਜੈ ਦੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਪੁਰ ਡੰਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਲੇ (ਨਿਸਫਲ) ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੁਣ 
ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਘਣਾ, ਵੱਡਾ, ਛਾਂ-ਦਾਰ ਬੋਹੜ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਂ ਗਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਏ, 
ਛੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿ-ਮੈਦਾਨ ਘਾਇਲ ਕਰ ਗਿਰਾਇਆ! ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 
ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 
ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਅੰਤਲੀ ਵਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਮਸਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕਾਬਲ 
ਵਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਚੀਕ ਪਿਆ: 

87ਹ ਤਨ ਲੜ ਨੀਂ ਪਏ/ /ਇਸ ਆਵਨ ਕੱ ਲਹ ੫ਛਤ/£/ 
ਕਹਾ /ਓੜਨ ਹਮ ਥਾਲ ਦਏ ਨਾਰ/ ਕਹੇਂ ਛੌਲੂਅਨ ਹਮ ਗੌਰ ਖੂਰ/8=੭ 
/ਏਨ ਕਾ ਮੱਦਦ ਆਮ ਸ਼ਟਾਇ/ #ਜਨਂ ਨ ਭਲ 08 /ਇਨ ਪਰ ਕਾਏ/ 
/ਟਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਨੈ ਆਹ ਕਰਨ ਕਰ ਦੋਲ਼ਯੋ ਹਮ ਲਹੁਤ ਛਹ09/857 
ਅੜ ਜੌਂ ਮੋਰ /ਏਤ ਦੋਸ਼ ਆਉੰਗ/ ਲੈ ਆਓ ਸੋਂ ਪੱਛੱਤਾਉੰਗ/ 
/ਡਨੀ ਅਫਸ਼ੇਸ਼ੈ ਸੈਂ ਮਰ ਗਯੋ? ਪੁਜ੍ਨੋ ਨ ਕਾਥਲ ਰੰਨ ਸੇ 96987 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਰ ਜੀਤ ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਜੈ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ 
ਹੈ ਜੋ ੧੬੭੫ ਈ: ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਦੀ ਦਰਦ-ਭਰੀ ਵਿਬਿਆ 
ਲਹੂ-ਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਲਾਲ-ਸੂਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਮਤ ੧੮੩੦ (੧੭੭੩ ਈ:) ਵਿਚ ਮਰਗਾਬ (ਕਾਬਲ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ। 
ਬਸ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ 
ਤੇਜੱਸਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ-ਚਾਲੀ ਕੁ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਨੇ 'ਸਾਖੀ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਿਸਲ' ਦੀ, 'ਪੰਥ ਕੀ 
ਔਰ ਸਾਖੀ' ਅਤੇ ਸ. ਬਘੋਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਆਲਮ ਸਾਨੀ (ਗੌਹਰ ਅਲੀ) 
ਜਾਂ ਅਲੀ ਗੋਹਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਾਂਕ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ 
ਹੈ। ਅੰਤ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਤਾ 'ਫੂਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ' ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉਤਪੰਨ, ਉਥਾਨ, ਵਧਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਗ੍ਰੰਥ' ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਇਕ ਅਮਰ ਗਾਥਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ 
ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਸਾਹਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੀ 
ਰਹੇਗੀ। 
ਨਾਂਕ' /ਵੇਸ਼ਾ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੀਰਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 
ਦੇ ਪੁਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ 
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ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ 'ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ 
ਸਥਾਪਤ' ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਮੇਂ' ਉਪ-ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੇਠ ਇਹ ਗੱਲ 
ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਖਰ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ 
ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਿਸਥਾਰਕ ਉੱਤੁ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ : 

ਤੰ ਆਲਾ ਨੰ ਹਮ ਕਹਤ? #ਇਤਨਾੀ ਛਾਤ ਲਤਾਨ/ 
ਨਨ ਪਾਲ ਰਲ /ਕਨ. # ਟੰਨੇਂ ਨੈਨ ੫ਤਸਲਾਨ/=੨੭# 

ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਕੋ ਤੁਕ ਵਿਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹੈ)। 

/ਤਸੈ ਸ਼ਾਤ ਨੈੱ ਆਸ ਕਹ /ਸਘਨ ਘੱਤਲਾੀਂ ਸ਼ਾਂਹੇ ਸੰਦ ਟਈੰ/ 
੭ ਕਹ? ਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਕੋਇ? ਅਸਾਂ ਕਹਨਂ ਸਾਹ ਨਲਕੇ ਜਇ%ਤ5% 

ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਥਿਆ ਹੈ 

/ਓਤਾਆਾ ਤੱ. ਲਾਜ ਰੁੜਾਊਂ? ਤੈਂ ਗੱਥੈਂਟ ੪ ਨਗ ਕਹਾਉਂ/ 
ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਰੂਪ 

ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੀ: 
ਜੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕਾ ਚਰਨ ਪੁਨਾਏ/ /ਤੇਨ ਸੱ ਸ਼ੱਤ /ਏਤਾਂ ਭਲੀਂ ਆਣ) 
/ਚੜ?#ਨ ਤੰ ਓੰਨ ਸਾਜ ਕੁਹਾਏ/ ਛੰਲਨ ਕੱਲ ਸੰਨ ਤੁੜਾਣੰ£ =-੭# 

ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹ 'ਸਾਖੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀ' ਲਿਖਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 'ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪੰਥ ਕੀ 
ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ' ਰੌਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਸਰਨ ਕੀ ਸਾਖੀ' 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤਥਾ 'ਭਜੰਗ ਨਿਹੰਗਨ' ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ 
ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 'ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਛੱਡਣ' ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ 'ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ' ਅਧੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਾਂ, ਜੁੱਧਾਂ, ਵੱਡੇ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਜੁੱਧ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਾਂਗੜ ਦੀਨੇ ਤੋਂ 'ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ' 
ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਦਮਦਮਾ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ 
ਫਿਰ 'ਦੱਖਣ' ਤੁਰਨੇ ਕੀ ਸਾਖੀ. ਪਹਿਲੇ ੭੫ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ 
ਤਿਉ 

ਕਰ ਕੇ, ਬਜੀਦੈ ਬੱਧ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਅੰਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ (ਬੰਦੇ 
ਕੋ ਆਖਰੀ ਪੁਸੰਗ) ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦੱਈ ਤੋ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭੋਤ-ਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਬਿ ਤ 'ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁਸੰਗ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਉਹ ੧੬੧ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ੈਲੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਜੰਗੀਆਂ, ਗੁਲਾਬਰਾਈਆਂ, ਗੰਗੁ ਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਚੰਡਿਆਲੀਆਂ, ਜੰਡਿਆਲੀਆਂ, 
ਗੁਰਲੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 
'ਸਾਖੀ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਸਿੰਘੇਂ ਕੀ' ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੇ 
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: 
ਸਖੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਰ 

ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਕਿ : 
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(ਨਟ- 

ਸਾਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ (ਖਾਨੂ ਨਵਾਬ ਕੀ) 
ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ ਭੰਗੂ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਬਿਦੇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਜੱਸੂ ਬੱਧ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪੜੋਲ ਕਲੂਹੇ ਕੀ (ਛੋਟੇ ਘੱਲ੍ਹਘਾਰੇ ਦੀ) 
ਸਾਖੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਕੌੜਾ ਮਲ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ 
ਸਾਖੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
(ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ) 
ਸਾਖੀ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ (ਜੁੱਧ ਵਿਚ) 
ਸਾਖੀ ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟਣ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਹਾਲੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਤ ਕੀ 
ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮਲੇਰ ਔ ਕੁਪ ਰਹੀੜੇ ਕੀ (ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ) 
ਸਾਖੀ ਬ਼ਿਰਾੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪੁਰੇ ਦੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣ ਦੀ 
ਸਾਖੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕਤਲ ਕੀ (ਮੁਰੰਡੇ ਦੇ ਰੰਘੜਾਂ ਦਾ ਬਧ) 
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾਂ ਗੱਲ /ਏਹ ਹੈ ਨੇ ਸਾਲਾ ਟੰ੫ /ਨ% ਸਾਂ ਦਾਂ ਸੰਦਾ ਟਾ ਹਾਲ ਨਠਾੰੱ /ਇੱਤਾ) 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ- ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ 

ਖੂਨ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 'ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਕਸੂਰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਰਥਾਤ 
ਮੱਲਣਾ ਤੇ ਮੁਲਖ ਮੱਲਣਾ, ਦੋਉ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫਤਹਿ, ਨਵਾਬ ਸਰਬੁਲੰਦ ਨੂੰ 
ਫੜਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਹੰਦ ਮੱਲਣਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਜੈਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਥਿਆ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਹੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਥੇ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਕਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਾਖੀ ਮੁਲਕ 
ਰੋਕਨ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੌਂਪਨ ਕੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੁੂਆਂ ਔ ਫੁਲਕਿਆਂ ਕੀ, ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰਤਪੁਰੀਏ 
ਜਵਾਹਰ ਮਲ, ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੁਹੇਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਅੰਤ 
'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਮਹਾਨ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਦੀ ਮੁੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ 
ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਲਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰ 
ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਢਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 



੨੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਨਾਹ ਮਤ? ਲੜ ਨੀਂ ੫72/ /ਇਸ ਆਵਨ ਕੰ ਲਹ ੫ਛਤਾਂਏ/ 
ਕਾਨ, /ਓਤੀਆਨ ਹਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਰ/ ਕਨੇਂ ਛ੍ਰ੍ਅਨ ਹ%' ਲੋਰ ਸ਼ਾਨ/8=੭ 
/ਏਨ ਕੰ #ਆੱਟਦ ਆਮ ਸ਼ੁਦਾਂਲ/ ਘਜਨੇ ਨ ਛਲ 27 /ਏਨ ਪਰ ਕਾਲ) 
/ਲਨ ਨੈੱ ਸ਼ਕਤ /ਕੈਛ %/ਹ ਕਠ/ ਕਠ ਛਕਣ ਹਨ ਲਹਤਾ ਫਹ0#58% 
ਆਲ ਸੰ ਮਨੋਂ /ਇਤ ਏਸ ਆਈਗ/ ਸੰ ਆਉੰਨ ਨ ੫ਛੱਤਾਓੰਨ .. 95੫ 

ਇਥੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ 
ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। 

ਅਖੀਰ ਤੋਂ 'ਸ਼ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ' ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਤ 
ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ 
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੋਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਵ ਦੇਹੁਰੇ ਭਾਰੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। 

ਫੂਲਕਿਆਂ ਤਥਾ ਮਾਲਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ 'ਗੂਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਉ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। 
ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਵਿਖੋ 
ਸੰਮਤ ੧੮੯੮ ਮੁਤਾਬਿਕ ੧੮੪੧ ਈ. ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਨੂੰ 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
#ਵੀਲਾ . 

ਭਰ ਪਲ ਪੁਕਾਲ ਭਲ ਲਹ ਘਰਣ, /ਨੈਨ' ਪੱਲ ਭਲ 7ਤਨ' ਹਾੰ /ਲੋਲ ਦੰਨ/ 
ਨ ਯਾ ਨਨ ਕੈ ਰਣ ੭?' ਲੜ, ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕੈ ਫਹ  ਠੀੱਹਿ ਪਸੀਨਾ) 
#ਤ ਕਾ ਲੰਠ ਸੁ ਪਾਣ ਤਲ ਤਉ ਸਾਏ /ਨਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀੰਟਨ ਸਨਾ/ 
#਼ਹਾਂਦਨ ਮੱ ਵਹ /ਲੱ ਲਹੈ ਲੋਨ ਅਤ ਨੇਂ ਲਾਇ ਕੰ ਅੰ ਨਲਨਾ/9੨# 

ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਪਾਠਕ ਤੋ ਸ੍ਰੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 
ਇਸ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ, 
ਧਰਮ, ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਜੂਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਮਾ ਸਕਣ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ... ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ : 

ਭਰਨ /ਕਗੱਟ ਨਨ ਲਨ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰ7% 
ਸਤਾ ਜੇਤੇ ਰਲਾ ਨੰਪਰਨਨ ਲੀਆ ਰਨ 

ਵਾ/ਹਗੁਰ ਜੀ ਕਾ ਆਲਸ 
ਸਾ ਕਾਂ ਫਤਹ 

ਅਗ 
ਲਾ 

ਅਲ ਕਾ 
ਟਾ 

-ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 



ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

'ਸੀੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਦਾ ਕਰਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜੋਧੇ ਸਰਦਾਰ 
ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਘੜ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ. 
ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੌੜੀਆ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਰਤਾ 'ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 

ਰਤਨਾਕਰ'-ਮਹਾਨਕੋਸ਼ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਨੇ ੫੯੪-੯੫) ਵਿਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ 
ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਮਤ ੧੯੦੩ (੧੮੪੬ ਈ:) ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ 
ਦਿੱਤੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ 'ਸੀ ਗੁਰ ਪੱਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ੧੮੦੯ ਈ: ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ 
ਨੇ 'ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ' ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 
ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ. ਜਿਸ 'ਪੁਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਇ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਭੰਗੂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ' ਲਿਖਣ 
ਲਈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦਾ 

ਸੀ: 
ਓਂ ਕਚਾਂਹਰਾਂ ਹਮ ਲੇ ਨਏ/ ਲਨ ਲਹ ਲਾਤ ਸੇ /ਲੱਤਤ ਭਣ/ 

ਨਹ ਅੰਲਵਾੰ ਨੰ ਆਸਲਮਾਨ)/ ਕੱਠ /ਸਠਨ ਲਲ ਕਰੈ ਸ਼ਖ਼ਨ#੨੬੭# 

ਕਰ ਨੋਸ਼ਟ ਹਮ ਮਠਾੰ ਸਮੜਾਨ/ ਸੇ ਕਾ /ਿਸਆ ਹਨਆੰਹ /ਇਨਾਨ/ 
ਓਸ ਕੰ ਦੇਸ ਹਮ ਬਾਤ ਓਚਾਨੰ/ /ਇਨ ਗਲ ਖਾਲਲੈ ਕਹਾਂ ਨ ਸਾਨ/2੭# 

ਇਸ ਪੁਰ ਕਪਤਾਨ ਮਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ) ਨੇ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਥਾ ਖਾਲਸੇ 

ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ : 
# ਆਰਾ ਹਮਾਰੰ ਤੇ ਭਲ ੭0 /ਫਨ ਕਾਹਨ ਝਝਵਮਂਇ/ 
/#ਮ' ਓਤਘ/ਤ ਭਈ ਮਾਲਲੇ /ਤਮ ਤਮ ਦੇਹ #ਸ/ਇ#੭੮੭# 

ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਜੋ ਜੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। 

'ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਕਟਰ ਲੋਨੀ /$// /2੪੧// (%7///201) ਦੀ ਪੁਰਣਾ ਕਰ ਕੇ 

ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ (6.4/7//1777 1/1/77੧:1) ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 

ਸੰਮਤ ੧੮੬੬ (੧੮੦੯ ਈ:) ਵਿਚ ਲਦਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਲਿਖੇ, ਉਹੀ ਛਦ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸੰਮਤ ੧੮੯੮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।' 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਸੀ, _ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ 

--%=- -<- -- - ਦਲ ਲ=-= ਨਲ ੨੬ ਤਤ ਦਾਦ ਵ=====ਦ=ਦਦਦ=ਦਤ=ਦ==ਦ=ਦਟਦਦ=ਦਦ=ਦਟ=ਦਟਦਰਦ=ਦ = ਦੇ ਦਦਦਣ ਦ=ਦਦੇ= ਦੇ 
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ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਓਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 
ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ : ਰ 

ਰਤਨ /ਨੰ% ਸਨ /#ਤਾ ਤੇ ਤੀਲੀਂ /ਲਿਲਾਂ ਸੱਭਾਲ॥57% 
ਹੋਰ : 

ਰਤਨ /ਨ% /ਨਮ ਨਨ ਥਾਂ //ਤਾ ਆਪਨੇ ਆਸ? 
/ਲੋਲਾਂ ਸੇ ਖ਼ਾਤਰ ਖਾਲਨੀ ਪੜੂ ਸਣ ਕਠੰ ਅਰਦਾਸ#੨੬# 

ਯਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਖਾਨੀ, ਉਵੇਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਵਿਸ਼ੋਸ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਸ. ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ: ਰ 

977 /ਨ#ੱ% ਕਾਂ ਸਨ ਕਹਨ/ /ਨ# ਕਰ ਹਸਨ ਆਤ ਕਥਾਨਾੰ/ 
ਉਨ ਕਾੰਂ ਸੋਟਾ ਲੀ ਹਮਰਾ ਮਾਤਾ/ /ਏਨ ਹਮ ਕੰਨ ਨੇ /ਤਸ ਕੰ ਸਾਤਾ#੨# 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ੧੮੦੯ ਈ: ਵਿਚ ਜਦ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ 
ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਯੁਵਕ ਸੀ, ਜੋ 
ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛੰਦਾ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਘਟੋ ਘਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ੨੦ 
ਜਾਂ ੨੫ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ੧੭੮੨-੧੭੮੭ ਈ: ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਜਨਮ 
ਅਨਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ੧੮੪੬ 
ਈ: ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਯੂ ੬੬ ਤੋਂ ੭੧ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋਂ ਘਟ ਉਹ ਸੰਮਤ ੧੮੨੨ (੧੭੬੫ ਈ::) ਵਿਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ 
ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: 

#ਟਾੰ ਅਠਾਰਾਂ ਲਾਣੇ ਸਾਲ/ ਲੱਤ /ਨੈਕਮ ਸਾਲ /ਨਿਆਾਲ/ 
ਰਤਨ /ਨ#% ਲੱ ਸਾਲਾਂ ਕਹੰ/ ਨੈਣ ਨੇ ਕੈ ਨੈਣ ਅਨਭਣ ਲਹ/55੯7 

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮਤਾਬ਼ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ 
ਕਹਿਣ ਪੁਰ ਹਰਿਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੇ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਪੈਂਚ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਰਾਇ 

___ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਜਾਨ ਹੀਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਨੂਰਦੀਨ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ 
ਆਦਮੀ ਤੇਂ ਹਰਿਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਕੇ, ਮਰਿਆ ਸਮਝ, ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 
ਇਕ ਸਾਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਬੋਇਨ ਉੱਸ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਡਯਾਲੇ ਲੈ ਆਈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੋਚੀ ਤੋਂ 
ਬਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿਲਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ: 

ਦੰਹਰਾ# 
੭#ਰਕੂਟ ਨੇ ਸੰ ਨਲ ਨੰਟਤ ਸਾਨਹੇ' ਨਹੱਹਂ/ 
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/ਏਕਾ ਸਾਨ ਕੱਲੋੱਇਨ ਬੋਚ ਕੰ /ਤਹ ਥਾਂ ਪਹੁੱਚਾਂ ਆਇ ੯੪% 

ਜਪਣ 
#ਲ਼ਣ ਕਾਲਕ' ਜੀਵਤ ਸਾਨਨਂ/ ਮਧ ਟੱਕਨੀੰ ਧਰਨ ਘਰ ਆਨ੍ਨਂ/ 
/ਖਤਾ ਹਮਾਨੇ ਕਾ ਸਾ ਭਾਲੀ/ ਸਣ ਰੜਯਾਲੇ ?ੱ ਲੇ ਆਣੀ/੯੭# 
ਸ਼ਸ਼“ /ਨਵਾਣ ਅੰਜਾਂ ਆਨ/ /ਏਸ /ਲਾਨਿ ਹਮ /0ਤ' ਲਲੇ ਪਠਨ/ 
ਨਸੀਂ /ਲੈਧ ਸਾਲੀ ਯਹ ਭਈੰ/ ਗੁਰ /ਕਰਘਾ ਤੇ ਰਨ ਕਈੰ/੯੮# ` 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਦੇ 
ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਭੰਗੂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਹਾਦਰ 
ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਆਇਆ 
ਅਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 
ਅਖੀਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਾਬ 
ਸਿੰਘ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚਰਖੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ 

ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੱਸ- 
ਹੱਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ : 

ਤਾਨ /ਨੈੱ% /ਇਸਾਲ ਕੇ ਕਹੋ ਏਹ ਚਰਸ' ਲਤਰਾਇ/ ੭59 

/ਨਥਾੰ /ਨਿਵੇ' 5? /ਨਘ ਜੀ /ਤਨ' ਚੜ੍ਹੇ ਚਰਖਾ ਪਰ ਧਾ/ਏ? 
ਧੰਨ ਜਨਮ ਪੰਨ ਕਰਮ ਓਨ /ਨੈਖਾੰ ਰਖ ਨਰ ਲ#੨੨# 

ਤਾਨ /ਨੰਆ ਸ਼ਨ ਲਲ ਭਲੇ ਜਤਨ ਚਰਲ /ਲੈਤਾਲ/ 
#ਸਾਂ ਨੱਤ ਆਪ ਆ /#ਲ੍ਹੋਂ ਹਨ ਧੰਨ 0 ਮਤਾਸ#੨੨॥# 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਇਕ ਜੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ 

ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾ ਰਲਿਆ ਅਤੇ 
ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋੜੀਆ 
ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਨਾਰਲੇ ਦੇ ਸੰਧੂ ਮਾਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸਪੂਤ ਅਤੇ ਮਿਹਰੋ ਦਾ 
ਭਾਈ ਸੀ : 

ਨਹ ਆਲਾੰ ਜੱਟ ਨਾਰਲੇ ਅਨੰੱਹਿ/ ਸਨ ਆਹਰ ਭਲੋ ਸਤਾ ਤਨਾੱਹਾ/ 
ਤਾਲਾ ਹਤੇ ਸ਼ਲਤਾਨਾੰ ਜੱਗਾ ਲਹਾ ਲੱਕ/ ਲੰਮਨੋ ਸੂ ਥੰ /ਕੋਤ ਲਭ ਲੌਨ#=੭ 

ਲਾਲਕ & /ਦਤ ਆਲ ਲਾੰ/ ਨ ਨੱਠ ਜਲਨੋਂ ਖਾਲਨੈ ਦਾੰ/ 
ਤਾਨ /8% ਕੇ ਡੋਠੈ ਨਲੰ/ ਆਦਰ ਕਰਨੋਂ ਸ਼ ਨੰ ਰਲ ਲਲ/6# 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ- ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੇ 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸੋਜ਼, ਦਰਦ, ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਤੇ 
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਠਾਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' 

ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇਂ 
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ਦੇ ਡੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜੌ ਸੰਮਤ ੧੮੯੮ (੧੮੪੧ ਈ:) ਵਿਚ 
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ: 

/ਗਾਰ# “ਰਾਣ ਹੱਇ ਠੱਗ ਸਨ /ਨਿੰਆਲੰ ਫਾਰ/ __ 
ਤਾਂਹਾਂ ਗੁਰ ਲਾ ਪੁਕਾਸ਼' ਕੁੱਖ /ਲੈਖ ਟੰਦੂੰ ਕੀਲੇ ਸਹਾਰ/.੭# 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਸੀ ਤੇ 
ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ, ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 

ਤੋਂ ਇਕੱਤੁ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: 
ਰ ,ਾੰ ਰਾ#ਟਾਲ਼ ਟਰਲਾਰ /ਏਨ ਅਨ ਤਨ ਸਨ /ਚਤ' ਲਾਇ? 

ਟਹਲ ਰਤਨ /ਨ% ਨੰ ਕਠਾਂ ਨਠ /ਇਤ ੱਤ ਰਥ ਸਹਾਇ/52% 

/ਠਕੁਨ' ਕਸ ਭਾਹ ਆਹ ਨਨ ਘੰਤਤ ਭਏ ਸ਼ ਸਾਲ/ (ਅਤ ੧੮੯੮੭) 
#ਠਕਾ ਅਤੇ ਨੇਤ ਰਹੀਂ ਨੈਹਾਲ /ਨੈਹਾਲ /ਨਹਾਨ॥੧5% 

ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 
ਪੁਮਾਣੀਕ 'ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼' ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ 
ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। 

-(ਡਾ.) ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 

ਦੇਦੇ ਦਾ ਦਾਦ "= -< ---= “ਦੇ ਅਖ==ਦ ਨਲ ਦਲ ਲਗ =<=--ਦ-=== ਨਲ 



ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੰਕੇਤ 

(ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ) 

੧] ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਪੁਰਮਾਣੀਕ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੁਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 
ਉ) ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ-ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। 
ਅ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਨੀਅਰ 
ਏ) ਪ੍ਰਸ਼ੀਅਨ-ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਨਗਾਸ 
ਸ) ਫ਼ਰੋਜੁੱਲ-ਲੁਗ਼ਾਤ-ਮੌਲਵੀ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਡਸਕਵੀ 
ਹ) ਗ਼ਿਆਸਲ-ਲੁਗ਼ਾਤ-ਮੋਲਵੀ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ 

ਕ) ਸ਼ਬਦਾਰਥ-ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪੂ: ਕਮੇਟੀ, ਸੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ 

ਖ) ਗੁਰੁ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ-ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ 
ਗ) ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕੋਸ਼-ਡਾਊਸਨ। 
ਘ) ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ-ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਿਖਸ 

ਬ) ਖੁਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ-ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਜ਼ਨ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ) 
ਚ) ਨਿਰੁਕਤ-ਸੰਪਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ- ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਰੀ] ਪਗ-ਟੂਕਾਂ (ਅਰਥਾਂ) ਲਈ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ੧, ੨. ੩ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ 
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧, ੨, ੩ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

੩] ਜਿਥੇ ਉਪਰਲਾ ਸਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 'ਤਦਭਵ' ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ =(ਬਰਾਬਰ) 
ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ 'ਤਤਸਮ' ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਯ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

੪] _ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਥੇ (1) ਅਤੇ (1) ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਾ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

੫] _ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ (ਸੰ) 
ਅਰਬੀ ਲਈ (ਅ) 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਈ (ਫ਼ਾ) 

ਤੁਰਕੀ ਲਈ (ਤੁ) 
ਸਿੰਧੀ ਲਈ (ਸਿੰ) 
ਡਿੰਗਲ ਲਈ (ਡਿੰ) ਇਤਿਆਦਿ। 



੩੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

੬] ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ 

ਕੋਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾ: ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
੭] ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ 

ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
੮] ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
'ਨ ਪਰੇ' ਦੀ ਪਗ-ਟੂਕ ਵਿਚ (ਗਿਣਤੀ) 'ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਂਦੀ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਪਰ 

ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ 'ਗਿਣਤ ਨ ਪਰੇ', ਜਾਂ 'ਕੁਨਸੋ' ਦੇ ਹੇਠ 'ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ, ਫ਼ਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ' ਦੇ ਨਾਲ 
ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ (ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਕਰਹੈਂ ਕੁਨਸੋ' ਦੇ 

ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 'ਨਿਕਾਰ' ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠ='ਨਿਕਾਲ, ਕੱਢ' ਦੇ ਅੱਗੇ (ਦੇਣ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਪਰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ 'ਦੇਵਹਿੰ ਇਨੂੈ ਨਿਕਾਰ'। 

੯] ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਰਥ (ਕੋਸ਼ ਦੇ) ਵੀ 
ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ 'ਜਗਾਤ' ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ (ਅ) 'ਜ਼ਕਾਤ' 
ਦੇ ਨਾਲ ਬ਼ਰੈਕਟ ਵਿਚ (ਸ਼ੁੱਧੀ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 'ਜ਼ਕਾਤ' ਦੇ ਨਿਰੁਕਤੀਗਤ 
ਅਰਥ 'ਸ਼ੁੱਧੀ' ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ (੨.੫%) ਜੋ ਰੱਬ 

ਲੇਖੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤਥਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇ। 

੧੦] ਕਈ ਥਾਂ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਕ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਭਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ। 

੧੧] ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (ਸੰਮਤ) ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਗ- 
ਟੂਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਈਸਵੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਤ 
੧੮੯੮ ਬਿਕ੍ਰਮੀ (੧੮੪੧ ਈ:)। 

ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਰ 
ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ -ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ 



੧ਓਂ' ̀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ 
ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ਹੈ॥ 

“ਮੱਥ 

'ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁੰਥੇ 
ਪ੍ਰਥਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਆਦਿ” ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ 

(ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਗੁਰ ਇਤੀ ਕਮਾਈ...) 

ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਬੰਦ” ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਜਾਇ। 
ਲਿਖੋਂ ਉਤਪਤੀ ਖਾਲਸੇ, ਮੋ ਨਿਜ” ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਮੈਂ ਲਿਖੋਂ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਸਾਖੀ। “ਜਿਹ ਬਿਧ “ਬਡਨ ਅਸਾਡਨ ਆਖੀ। 
ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ? ਤੇ ਭੀ ਸੁਨੀ। ਹੁਤੇ ਜੁ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗੁਨੀ॥੨॥ 
ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੋਂ ਯਥਾ “ਮਤ ਮਾਹੀ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਉ 'ਭੈ ਦਾਹੀ। 
ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਕਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਸੰਗ। ਰਖੋਂ ਉਥਾਨਕਾ” ਸੋਉ ਪ੍ਰਸੰਗ॥੩॥ 
ਹੁਤੋ ਢਬਾਈ"' ਫ੍ਰਾਂਸੀਸ ਫਿਰੰਗੀ। ਮੁਹੱਟਨ ਨੌਕਰ ਰਖਜੋ ਸੁ ਜੰਗੀ। 

9 /ਏਸ਼ ਅਸ਼ਤਕਾ ਦਾ ਲੰਰਸ਼ਕ, ਨ# ਗੁੰੱਥ ਟਾ/ ੨ ਨਲ ਸਨਨ/ ਤੇ (ਸ#? ਵੰਦ-ਓਲਤਾਤ; ਤਾਲੀਟ (ਜਸ? 

ਕਰਨ; &ਣ%' ਕਰਨਾ/ (7) ਲੰਦਨ ਲੰਦਨਾ (ਵੰਦਨਾ) ਸਲ੍ ਤਾਲੰਟ/ ਝਰਨਲੰਟ-ਝਰਨ ਝੱਦਨਾ-ਜਰਣਾਂ 

ਪਰ ਨਮਨਕਾਓ ਹੈ) ੪ ਆਪ (ਨਹਾ/ਂਠੈਤਾ ਕਰਂ?/ ੫ /ਜੈਸ ਤਨ੍ਹਾ/ ੬ ਦੱਤੇਆਂ ਨਾਡਆਂ ਨੰ/ ੭ ੪ਰਾਣੇ 
(2) ਲੱਕਾਂ ਤੱ/ ੮ %੫ਣਾ “ਤ ਲੱਨ ਆਨੁਸ਼ਾਰ/ ੯ ਜਲਾਠਣ ਵਾਲ (ਡੇ ਡਛਠ ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ 

&%)/ 5੦ /ਕਲੋ ਪੁਸੰਨ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾਲ (ਓਨਾਈਂਣ) ਤੱ ਘੰਹਲਾਂ ਕੱਤ ਨਈਂ /ਵ##ੰਖਆਨ ਤੂਮਿਕਾ/ 

95 ਲੈਨੋਆ ਡਾ ਲਈਂ (6471 8280// 7£ 57;ਸ€) ਦਾ ਨਸ/ ਸਤਾਰਾਂ (ਅਨ?) ਦੇ ਮਰਹੱਟੇ ਰਾਜਾ ਟਾ 
/ਟਕਾ ਫ਼ਰਾਨਨੀ ਸ਼ਰਲੀਨ ਨੋਕਰ/ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹੰਦ੍ਰੇ /ਨੈਂਘ ਲੀ ਪਟਆਲਾ ਦੇ ਦਰਲਾਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਲੰਲੀ ਨੇ /ਲਸੇ 

'ਪਰਹਟਾ /ਨ੫ ਅੱਤ ਬਲਾਂ ਦੱਖਨ ਲਾਂ ਨੌ ਟੋਸ/ 

ਨਗਰ ਸਤਾਰਾ #ੱ ਸਨੀ ਤਹ ਰਜਧਾਨਾੀ ਲੋਸ/ 

ਤਾਂ ਕੋ ਨੈਲ ਨੱਕ ਹੁਤ ਫਰਨੀਸ਼ /ਇਕ ਲੀਠ/ 

7੭ ਚੜਾਈ ਤਾਸ਼ ਕੰ ਹਤੰ ਖੜੇ ਲਣਧਠ/ " 



੩੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਇਕ ਕੰਪੂ" ਤਿਸ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦਯੋ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਸੋ ਚਾਕਰ ਰਹਯੋ॥੪॥ 
ਭਯੋ ਬੂਢੋ ਤੌ ਤੱਕੇ ਵਤਨ। ਤੁਰਯੋ ਬੇਚ ਸਭ ਆਪਨ ਜਤਨ। 
ਪੀਰੂ” “ਭੈਣ ਜਾਯੋ ਉਸ ਆਹਿ। ਬਾਕੀ ਸੌਂਪ ਗਯੋ ਉਸ ਯਾਹਿ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਪੀਰੂ ਇਕ ਕੰਪੂਓਂ ਔਰ ਕੀਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। 
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰੋ ਗੰਗ” ਬੀਚ ਬਹਯੋ ਮਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁਹੱਟਨ ਕੋ ਤਬ “ਸੰਸੋ ਪਯੋ। ਚਾਹੈਂ ਮੁਲਕ ਉਸੈ ਤੇ ਲਯੋ। 
ਪੀਰੂ ਮਨਸੁਬੋਂ ਠਹਿਰਯੋ। ਬੇਚ ਦੇਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਦੈ ਗਯੋ॥੭॥ 
ਜੈਯ ਅਨਾਰਾਂ ਸੱਠੈ ਸਾਲ। ਗਯੋ ਮੁਹੱਟਨ ਕੋ ਵਹੁ ਗਾਲ। 
ਲਯੋ ਮੁਲਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਰੋਕ। ਮਹੱਟਨ ਕੈ ਘਰ ਪਰ ਗਯੋ ਸ਼ੋਕ॥੮॥ 
ਦਿੱਲੀ ਆਇ ਵੜਯੋ ਕਰਨੈਲ। ਲੋਣੀ ਅਖਤਰ” ਜੋ ਜਰਨੈਲ। ਰ 
ਸਿੰਘਨ ਘੇਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ। ਗੱਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜਨ ਕਰ ਦਈ ਢਿੱਲੀ॥੯॥ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਜਰਨੈਲ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਆਯਾ। ਨਹਿੰ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਜੋਰ ਬਸਾਯਾ। 
ਤਬ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਪੁਛਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 'ਸਿੰਘਨ, ਮੁਲਕ ਦੀਓ ਕਿਨ ਆਹਿ?॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰਯੇ ਕੌਨ ਗ਼ਨੀਮਂ ਇਨ? ਕੌਨ ਸਵਾਰਯੋ ਕਾਮ? 
ਦੀਨੋ ਪਟੋ ਲਿਖਾਇ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹਿ ਉਸ ਨਾਮ'॥੧੧॥ 

5 (#) ਕੰ੫! ਲਲਕਰ ਟਾ ਡਰਾ; ਪੰਜਾਲਾੰ /ਵੋਚ /ਲਰਗੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹ ਕਾਂਹੰਦੇ ਹਨ/ ੭ਪੰਰ' ((9£8%// 

/$੬77੯ 7677677/, /ਟੈਹਾ ਫਰਾਸੀਨੀਂ ਆਲਾ. ਸੱ /ਹਏਸ਼ਤਾਨ /ਵੋਚ 5੭੮੦ 29 /ਵਚ ਲਿਆ ਅਤੇ 

/ਡਬਈ' (ਢਥਾਣ?) ਦੇ ਅਹੰਨ ਸੇੱਹਆ ਦਾ ਫੌਜ /ਵਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੱਣਆ/ /ਡਸੱਈੰਂ ਟੇ /ਹਿੰਦੁਸ਼ਤਾਨ ਤੱ 

ਲਾਣ /ਮਡੋਂ /ਲਹਾ #ਰਹੰਟਾ ਛੱਜ ਦਾ ਮਲੀ ਸਰਦਾਨ ਗੋਂਇਆ/ ਜਨਰਲ ਲੰਕਾ ਨੇ ਸੱਠੀਆ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ: ਲੋ ਮੇਨੋੱ 
ਦਾ ਕਸਨ /ਵੋਚ ਨ 5੮੦੨  /ਵੇਚ ਸ਼ਖ਼ਤ ਹਾਰ /ਦੇੱਤੀ/ = ਭੰੌਣ ਦਾ ਤਰ; ਭਣੰਵਾ/ ੪ ਗੰਗਾ 

ਇਾਹਆ/ ੫ ਡਰ, /ਇੰਤਾ ਹੱਲ /ਫਕਰ ਲੱਨਾ/ ੬ ਮਨਨੁੜਾ; /ਨੈਗਾਲਤ ਕਾਲਾਂ ਗੱਲ ਤਟਲਾਨ, #ਵਉੰਤਾ 

੭ ਸੰਮਤ 5੮੬੦ (੧੮੦੩ ਇ$)/ ੮ ਸਰ ਲੇੱਵੇਡ ਆਕਟਰਲੱਨਾੀਂ।$7' /26੧0 (22//€7/6929) /ਏਕਾ 

੭#ਮਰੀਕਨ; ਨ ਅੰਨਲੇਜਾਂ ਅਧੰਨਿ ਲੰਨਾਲ ਦਾ ਛੱਲੇ ਛਾ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ .? /ਇਨ ਨੇ 9੮੦੪ ਲੀ) /ਵੋਚ 

ਲਾਰਡ ਲੌਕ ਨਾਲ ਨ ਕੇ ਸਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਹੌਲਕਰ ਨੂੰ /ਦੱਲੀਓ' ਭਜਾ /ਦੱਤਾ/ /ਸੱਖ ਰਾਜ ਏ ਮ/ੱਲਆਂ ਦਾ 
/ਨੈਗਹਲਾਨਾੰਂ ਲਈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਰੰਲਾੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤੰਨਿਧ ਕੱਲਰ ਗੋਇਆ/ /ਏਸ ਦੇ ਭਾ ਅਨਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 

ਪੱਤਰ-/ਵਹਾਨ %ਹਾਰਾਲਾ ਰਣਲੰਤ /ਨ/ ਨਾਲ ਗੋਂਇਆ/ /ਇਸ਼ ਟਾ ਠੋਹਾਂਤ ੧੮੨੫ ਲੀ) /ਵੋਚ ਮਰਨ /ਵਚ 

ਹੀਇਆ/ ਮਅਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ /ਸੱਘ ਦੀ ਸਾਦਾੰ ਵੇਲ /ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਲ ਟਾ ਪਾਣਾ ਸਨ ੯ ਲਸਣ, 

ਵੰਰੀ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਰ ੩੫ 
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ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਵਾਚ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਉੱਤਰ ਕਹਯੋ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਨ ਇਨ ਕੌ ਲਿਖ ਦਯੋ। 
ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕੋਊ ਇਨੈ ਸਵਾਰਯੋ। ਨਹਿੰ ਗਨੀਮ ਕੋਊ ਇਨ ਨੈ ਮਾਰਯੋ॥੧੨॥ 
੧ਨਿਜਮਲ ਮੁਗਲ ਨੈ ਨਾਦਰ ਬੁਲਾਯੋ। ਦਿੱਲੀ ਕੌ ਉਨ ਨਾਸ ਕਰਾਯੋ। 
ਰੁਹੇਲੇ ਨਜੀਬੇ” ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਸਦਵਾਯੋ। ਭਾਊ ਮੁਹਟੋ ਉਨੈ ਗਲਵਾਯੋ॥੧੩॥ 
ਆਪ ਥੱਕ ਕੈ ਵਹੁ ਮੁੜ ਗਯੋ। ਮੁਲਕ ਆਕੀ ਇਮ ਉਸ ਤੇ ਰਹਜੋ'। 
ਸ਼ਾਹਿ ਦੁਸ਼ਟਿ ਇਮ ਕਪਟ ਉਚਾਰਾ। ਸਿੰਘਨ ਉਪਰ “ਤੇੜਾ ਝਾੜਾ॥੧੪॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਉਨ ਰਯਤ ਬਤਾਯੋ। ਨਹਿਂ ਉਨ ਖਾਲਸੋ ਪੰਥ ਜਤਾਯੋ। 
ਨਹਿਂ ਉਨ ਗੁਰੂਅਨ ਭੇਦ ਕਛੁ ਕਹਾ। ਗੁਰੂਅਨ ਸ਼ਾਹਨ ਜਿਮ ਝਗੜੇ ਰਹਾ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਮ ਭਯੋ ਆਗੇ ਵਧਜਯੋ ਪ੍ਰਤਾਪ। 
ਜਿਮ ਬਾਬਰ ਪਰ ਕਿ੍ਪਾ ਭਈ ਕਹਯੋ ਨ ਮਨ ਰਖ ਪਾਪ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਫਿਰ ਮੁਗ਼ਲਨ ਹਿੰਦੁ ਸਤਾਏ। ਜਿਮ ਉਨ ਸਿਖ ਔ ਗੁਰੂ ਅਕਾਏ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਗੁਰੂਅਨ ਸਿਰਰ“ ਸੁ ਕੀਯੋ। ਸੀਸ ਦੀਯੋ ਐ ਸਿਰਰ ਨ ਦੀਯੋ॥੧੭॥ 
ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਬੈਰ ਸ਼ਾਹਨ ਗੁਰ ਭਯੋ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੁਇ ਪੰਥ ਰਚਯੋ। 
ਪੰਥ ਮਦਤ ਕੋ ਚੱਡਿ” ਜਗਾਈ। "ਚੰਡਿ ਭੇਟ ਦਏ ਬੇਟ ਲਗਾਈ॥੧੮॥ 
ਦੇਹ ਆਪਨ ਵੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ। ਵਹੁ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਭਈ ਬੁਰਾਈ। 
ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਗੁਰ ਇਤੀ ਕਮਾਈ। ਸੋਊ ਦੁਸ਼ਟ ਨੈ ਨਾਹਿਂ ਸੁਨਾਈ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਪਾਪੀਏਂ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨ '“ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਗੁਰ ਬਾਲ। 
ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੜ ਗਲ ਕਟੇ ਕਹਯੋ ਨ ਉਨੈਂ ਹਵਾਲ॥੨੮॥ 

9 /ਨੇਜ਼ਨਲ-ਮਲਕ: ਮਨਨੁਰ ਅਲੀ /ਨੈਜ਼ੁਲ-੭ਲਕਾ #ਹੰਮਦ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਰਲਾਰ /ਵੈਚਾ ਤੁਰਨ? ਧੜੇ ਦਾ 
ਆਗੂ, /ੈਸ਼ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ /ਇੱਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਟਾ ਸੱਟਾ /ਇੱਤਾਨ- 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾਦਰ 
ਨਾਹ; ਏ' /ਨਸ਼ਵਤ ਭਾਰਾ" (ਨਜਾਲਤ- ਵਾਰ ਨ ਨਾਹ)? ੭ ਨਜੱਲਦ-ਦੱਲਾ ਹਹੌਲ ਖੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ/ 

= ਥਾਲ/ # ਬੰਦੂਕ ਟੇ ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਟਾ /ਦੈਂਨਾੜਾ ਪਲੱਦੇ ਦਾ ਝਾਨੂਦ ਘਰ ਝੜਨ ਜੋਸ਼ /ਵੇਚ /ਨੈਆਉਂਣ 

ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ /ਇਲ ਭੜਕਾਉਣ, ਭਸ਼ਾ ਕੱਢਣਾ) ੫ /ਨੇਰੜ੍ ਹਠ; ਪੱਕਾ /ਦੇਤੂ /ਨੈਸਚਾ/ ੬ ਭੋਦ, 
ਰਾਜ਼/ -੭ ਲਭ ਤਲਵਾਰ ਜਲਾਟਾ/ ੮ ਝੰਡਾ ਦੀ ਭੋਟਾ ਕੁਰੜਾਨਾੰ /ਇੱਤਾੰਂ &ਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਦਨ /ਦੱਤਾ/ 

੯ ਮਾਮ-ਰਾਹਿਤ; /ਨੈਰਦੇਸ/ %੦ ਏੁੱਧ ਅਠ ਵਾਲ ਮਨੂਮ (ਬੱਚੋ?/ 



੩੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹਿ ਗੁਰ ਲਯੋ ਰਿਝਾਈ। ਪਤਸਾਹਿ ਕੀਯੋ ਸਭ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। 
ਭੇਜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਖੁਹਿ ਲਈ। ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਪੈ ਸੋਊ ਅਈ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹੀ ਨ ਗੱਲ ਵਹੁ 'ਗੁਰਨ ਕੀ ਐ ਕਹੀ ਨ ਗੱਲ ਵਹ ਪੰਥ। 
ਘੁਲਤੇ” ਬੀਤੇ ਬਰਸ ਬਹੁ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਐਂ ਗੁਰ ਸੰਤ॥੨੨॥ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਬੰਦ ਬੰਦ ਸਿਖਨ ਕਟਾਇ ਖੋਪ੍ਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰਿ ਕੈ। 
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੂਲੀ ਗਡਾਇ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਮ ਮੁਗਲ ਬਲੁ॥੨੩॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਔਰ ਨਾਦਰ ਗੱਲ ਸਭੀ ਨ ਕਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਕਤਲ ਕਰਹੀ। 
ਉਸ ਕਉ ਭੀ ਸਿੰਘ ਲੁਟਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹਿ ਲੁੱਟ ਖਹੇ॥੨੪॥ 
ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹਿ ਲਹੌਰ ਮੱਲ ਬਹਜਯੋ। ਦਿੱਲੀ ਆਗਰੋਂ ਸਭ ਮੱਲ ਲਯੋ। 
ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਨੇ “ਦਯੋ ਨਿਕਾਰ। ਲਏ ਸਿੰਘਨਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਮਾਰ॥੨੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਉਸ ਪੁਤੁ ਤੰਮੁਰ“ ਕੋ ਲੰਘਾਯੋ ਮੁਰਦਨ ਕੈ ਰਾਹਿ। 
ਗਯੋ ਤਲਾਕ ਨਿਕਾਰ ਕੈ ਹਮ ਉਲਾਦ ਆਵੈ ਇਤ ਨਾਹਿ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੇਰ ਪੌਤਰੇ ਉਸ ਕੇ ਆਏ। ਸੋਊ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰ ਹਟਾਏ। 
ਪੰਥ ਆਦਿ ਤੈ ਘੁਲਤੇ ਆਯੋ। ਦੁਸਟ ਪਤਸਾਹੈ ਰਯਤ ਸੁਨਾਯੋ॥੨੭॥ 

9 ਗੁਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੰ/ ੭ ਘੁਲਦੇ ਲੜਦੇ ਸੰਨ-ਸੱ ਕਰਦੇ/ = ਆਹਮਦਸਾਹ ਅਲਦਾਨੰ ਅਥਵਾ ਦੱਰਾਨ? 
੭#ੜਟਾਲਾੰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਨਾਲ. ਸ਼ੰਦੌਜ਼ਈਂ /ਵਚ ਜ਼ਮਾਨ ਸਨ ਟਾ ਅਤ: ਨਾਦਰ ਸਾਹ ਦਾ ਐਨਆੰਤ /ਨ ਨੇ 

5੭੭ 2? /ਵਚ਼ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ /#ਛੱ ਕੱਹਾਨ ਤੇ ਕਲਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ /ਨ. ਜਾਲ ਅਤੇ 

ਕਸ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਨ ਕਹ /ਲੋਆ/ /ਏਸ਼ ਨੰ 5੭=੭ ਤੱ ਲੈ ਕੇ ੧੭੬੭ ਲ? ਤਕਾ ਨਾਲ ਓੱਤੇ 
ਅਠ ਹਮਲੇ ਕੱਠ/ /ਏਸ਼ ਨੇ ੧੬5 ਈਂ /ਵਚ ਡੀ #ਮਤਸ਼ਨ ਦਾਂ ਲਅਟਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਠਮੰਦਨ ਵਾੱਹਿਆ/ 

੭#ਹਸਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਏਹਾਂਤ 5੭੭ਤ 2 /ਦੋਦ਼ ਾੱਇਆ/ ੪ /ਨੈਕਾਲ ਕੱਢ /ਦੱਤਾ/ “ ਆਹਮਟਸਾਹ ਏਰਾਨਾ 

ਦਾ ਲੌਟਾ; /ਜਸ ਨੂੰ ਲਾ ਨੇ ੧੭੫੫ &? /ਵੇਚ ਅਦਾਨਾ ਲੌਗ ਨੂੰ /ਤਣ ਅਗਰਾੱ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਰਨਰ ਸਾਮ 

/ਦੇਤਾ ਨਨ /ਏਸ਼ ਦਾ ੧੭੦੬ 2 /ਵੇਚ /ਨਿੱਕਾਂ ਨਲ ਘਰ ਲੱਹ ਗੋਂਇਆ ਤੇ ਇੰਹ ਲਾਹੱਦ ਖਾਲਾ ਕਠ ਕੇ ਭੱਜ 

/2%7/ /ਏਹ' ੧੭੭੭ /ਵੋਚ ਕਾਲਲ਼ ਟੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲੰਨਾ ਅਤੇ 5੭੯੨ ਈ) /ਵੋਚ ਕਾਲਵਨ ਗਇਆ 

੬ ਤਿਨਾ ਸ਼ਾਹਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਤੇ ਆਹਮਟਸ਼ਾਹ' ਅੜਦਾਲੀ ਦਾ ਪੰਤਰਾ (ਲਮਾਨ ਲਾਹ) /ਲੈਸ ਨੰ $੭੯੭ /ਵੋਲਾ 

ਪੰਲਾਝ਼ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਾਤੀ 



ਸਿਸ << ੩<= ੪ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਨਹਿ ਤਜੇ ਜਿਮ ਸਰਪ ਤਜੇ ਬਿਖ ਨਾਹਿ। 
ਅਕਸਰ ਦੂਧ ਪਿਲਾਈਐ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨ ਟਲਾਹਿ॥੨੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਨ 

ਕੋਉ ਨ ਕਹੀ ਉਨ ਸਾਚੀ ਬਾਤ। ਝੁਠ ਕਹਯੋ ਉਨ ਸਮਝ ਸੁ ਘਾਤ”। 
ਜਿਮ ਉਨ ਕਹਜੋ ਤਿਮ ਜੁਨੈਲ ਲਿਖ ਧਰਯੋ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਤਬ ਨਾਹਿ ਬਿਚਰਯੋ॥੨੯॥ 
ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਬੈਰ ਹੁਤੋ ਆਦ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਆਦੋ ਬਾਦਾਂ। 
ਝੂਠ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਪੁ“ ਮਰੈ। ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂਅਨ ਤੇ ਕਬ ਟਰੈੱ॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭੁਜਾ ਭਿਵਾਂਈਐ” ਤੇਲ ਸਿਉਂ, ਦੀਜੈ ਤਿਲੈ ਲਗਾਇ। 
ਮਾਰੋ ਹਿੰਦੂਅਨ ਕਸਮ ਕਰ, ਇਹ ਗਯੋ ਰਸੂਲ- ਬਤਾਇ॥੩੧॥ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਨੀ, ਸੋ ਤਉ ਧਰੀ ਲਿਖਾਇ। 
ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਮਨ ਲਾਇ ਕੈ, ਅਗੈ ਕਹੂੰ ਬਧਾਇਂ॥੩੨॥ 

ਅਥ ਦੁਤੀਯੋ" ਸਾਖੀ ਕੇ ਪੁਸੰਗ ਲਿਖਯਤੇ 

(ਜਿਮ ਉਤਪਤਿ ਭਈ ਖਾਲਸੇ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਪਾਤਿਸਾਹੈ ਇਮ ਕਹਜੋ, ਇਨ ਦਯੋ ਰਾਜ ਕਿਨ ਨਾਹਿ। 
ਰੱਯਤ ਆਕੀ ਹਮ ਭਈ, ਅਏ ਨਾਦਰ ਅਹਿਮਦਸਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਰਾਜ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਦਯੋ। 
ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨੋ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਹਿ। ਨਹੀਂ ਬਖਸ ਕਿਨ ਕਰੀ ਪਤਿਸਾਹਿ॥੨॥ 
ਦਿਲੀਸ਼"! ਕਹਯੋ ਤਿਮ ਲਿਖਯੋ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਯੋ ਧਰੀ ਸਿਤਾਬ। _ 
ਜੋ ਨਹਿ ਪਰਵਾਨ ਸਿੰਘਨ ਪਾਹਿ। ਅੰ ਨਹਿਂ ਬਖਸ਼ਯੋ ਕਿਨ ਪਤਿਸਾਹਿ॥੩॥ 
ਰੱਯਤ ਆਕੀ ਕਬ ਰਹਨੈ ਪਾਇ। ਲਈਅਗੁ”? ਇਨ ਤੈ ਮੁਲਕ ਛਿਨਾਇ'੨।' 

6 ਕੱਟ ਤਨ ਲਾਣ; ਦਾਏ ਪੌਚ/ > (ਨ /ਵੋਚਹੰਨੇਆ? = ਹੁੰਦਾ ਡੰ/ # ਵਾਦ-/ਵੈਵਾਲ ਝਗਤਾ/ 
# ਵੰਰੀ ਟਸ਼ਮਣ/ ੬ ਟਲ ਹਟ, ੭ /ਨ£' ਲਈਏ ,ਨਿੱਲੀਂ ਕਠ ਲਈੀਏ/ ੮ ਹਜ਼ਰਤ ੭%ਹੰਮਦ ਸਾਹਿਲ 

ਰਨਨ-ਅੱਲਾ (ਰੱਥ ਦੇ ਲੇੇ ਹਏ)/ ੯ ਵਧਾਕੇ /ਵੋਸਲਾਰ ਨਾਲ/ 5੦ ਦੂਜੰਮ 55 /ਦਲਾੰ ਆ੨ /ਇੱਲਾੰ ਦਾ 
ਪਤਸ਼ਾਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ/ $%੭ ਲਣੌਨਨ 9ਤ ਲੰਹ (ਲਲੋਨ)/ 



੩੮ .. ਰ __ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜਥ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਮ ਲਿਖ ਧਰਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਗ਼ਲ ਤਬ ਖੁਸ਼ੀਅਨ ਭਰਯੋ॥੪॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਤੁਰਕ ਨ ਖੁਸ਼ੀਆ ਕਿਮ ਕਰੈਂ, ਕਿਮ ਕਹੈ ਨ ਖੋਟੀ ਬਾਤ। 
ਤੁਰਕਨ ਔ ਹਿੰਦੂਅਨ ਹੁਤੋ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਘਾਤ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਕਈ ਬਰਸ ਇਮ "ਬੀਤਤ ਭਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਖੱਯੈ” ਸੰਤਏ”। 
ਉਇ ਅੰਗਜਨ ਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਲੁਦਿਹਾਣੈ ਸੋਊ ਆਣ ਬਹਾਏ।੬। 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਸਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ, ਅਧਿਕ ਚੌਸਟੇ ਸੋਇ। 2 
ਮੋੜ੍ਯੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਤਿਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲ ਜੋਇ॥੭॥ _ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਲੀਨੀ ਈਨ ਠਹਿਰਾਇ ਸਤਦੁਵ" ਪਾਰ ਨ ਹਮ ਲਖੈਂ। 
ਮੁਲਖੱਯਨ ਦਿਲਾਸੈ ਲਾਇ, ਮੁਲਕ ਮਫੂਜਾ' ਲਿਖ ਦਯੋ॥੮॥ 

_ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋਊ ਬਾਤ ਉਨ ਚਿਤ ਰਖੀ ਲੂਣੀ ਅਖਤਰ ਜੁਨੈਲ। 
ਲੁਦਿਹਾਣੈ ਆਇ ਪੁੱਛੀ, ਭਯੋ ਸਿੰਘਨ ਸਯੋਂ ਮੇਲ॥੯॥ 

ਹ ਲੰਤਿ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ/ ੭ ਸਤਲਲੇਂ ਪਾਰ ਦੇ /ਨਿਆਸ਼ਤਾੰ ਲੱਕ: ਫੁਲਕੀਆਂ/ਨੇਆਸ਼ਤਾਂ/ ਤ ਸਤਾਏ ਤੰਗਾ 
ਕਾਂਤ /ਲੱਖਕ, /ਨੋਆਲ਼ਤਾਂ ੭ਹਾਰਾ/ੰਲੇਆਂ ਤੇ ਅੰਨਗੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਰਦਾ /ਇਸ਼ਦਾ ਹ)/ ੬ ਸੰਤ 9੮੬8 
(9੮੦੭ 2929 ਜਲਦ ਅਹਾਦਨਾ ਰਣਜੰਤ /ਨ% ਟੱਆਂ ਫੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਪਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅੰਤ #ਦੇੱਤਾ/ 

੪ ਸ਼ਤਲਜ ਦਾਂਨ%; ਲੱ ਧਾਰਾ ਕਦ ਕੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾੱਠਆ “ਰਣ ਕਥਾ ਹੰ /ਨੇ ਵੱਲਿਸਟਾ /ਠੋ ਪੱਤਰਾਂ 

ਦੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ਼ /ਏਸ਼ /ਵਚ ਡੁੱਲ ਕੇ “ਨਨ ਲੱਲ! ਤਾਂ ਦਾਂਟੇਆ ਨੇ #ਆਘਣੇ ਵਾਹ ਨੂੰ ਨੌਂ ਥਾਂ ਕਰ ਕੇ ਓਸ ਨੂੰ 

ਫਾਕਣ' ਲਚਾ# /ਨਆ/ /ਏਹ ਦੰਰੇਆ/ਤੱਲਤ ਦੀ ਹ/ਨਿੱਹ ਝਲਿ ਆਨ ਸ਼ਨੌਫਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਲ ਰਾਵਣਰਏ /ਵੇਚਂ' 

/ਨੈਕਲ਼ ਕੇ ੯੦੦ ਅੰਲ ਵਾਹਿੱਟਾ ਗੇਂਇਆ ਨਜ਼ੱਛਰਗੜ੍ਹ /ਲੋਨ੍ਹੰ /ਵਚ /ਨੈੱਹ ਵੰਨਿਆ ਨਾਲ ਲਾ /ਮਲਦਾ ਹੰ/ 
“ਹਾਰਨਾ ਰਣਜੀਤ /ਨ&% ਤੇ ਅੰਲਰੌਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ਤਲਜ 246) ੬ ਅਹਣੂਲ਼ ਸਗਾੱਖਅਤ ਕੱਲਾ 

/ਗ%? /ਨਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਆ /ਦੱਤੀਂ ਗਈ ਲਤਲ਼ਜੇ ਪਾਲ ਟੰਆਂ/ਨੋਆਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਅੰਨਰੌਜ਼ਾਂ ਦੰਂ ਸਨਨ ਕਲ ਕਰ 

ਲਲਾਂ ੭7/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੩੯ 

ਤਬ ਜੁਨੈਲ ਸੋਚ ਚਿਤ ਆਈ। ਹੁਤੀ ਜੁ ਬਾਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾਈ। 
ਜੁਨੈਲ ਅਗੇ ਥੋ "ਮਾਲੀ ਕਪਤਾਨ। ਜਿਹ ਜਾਨਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਹਾਨ॥੧੦॥ 
ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਜੁਨੈਲ ਬੁਲਾਇ। ਬਹਾਇ ਪਾਸ ਉਸ ਖੁਬ ਸਮਝਾਇ। ਰ 
'ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਲਿਖਾਯੋ। ਜਿਮ ਕਰ ਖਾਲਸੋ ਰਾਜ ਆਦ ਪਾਯੋ॥੧੧॥ 
ਜਿਮ ਕਹੀ ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਤਿਮ ਹੈ ਸਾਤਿ”। ਕੈ ਕੁਛ ਲਗਾਯੋ ਮੁਗ਼ਲਨ ਘਾਤਾ। 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਮੇਲ ਕੁਛ ਨਾਹਿ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦ ਸੱਚ ਕਹਾਇੰ॥੧੨॥ 
ਕਿਮ ਕਰ ਜੱਟਨ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਬੇ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਾਹਿ ਰੱਯਤ ਤੇ ਕਿਮ ਕਰ ਹਾਰੇ। 
ਬਾਈ ਸੂਬੇ ਮੁਗ਼ਲਨ ਪਾਹਿਂ। ਕਈ ਜਜ਼ੀਰੈ ਸਾਮੁੰਦੂ ਮਾਹਿ॥੧੩॥ 
ਸਾਰੀ ਹਿੰਦ 'ਚਗੱਤਿਨਿ ਪਾਸ। ਕੌਣ ਗ਼ਜ਼ਬ ਕਰ ਏ ਭਏ ਨਾਸ। 
ਰੱਯਤ ਛੇਲੀਂ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਕਮ ਬਾਜ਼ ਔ ਰਯਤ ਬਟੇਰ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਛੇਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਮ, ਕਿਮ ਬਟੇਰਨ ਮਾਰੇ ਬਾਜ? 
ਹਾਕਮ ਮਾਰੇ ਰੱਯਤੈਂ, ਯਹ “ਕਰਮਾਤਹਿ ਕਾਜ॥੧੫॥ ਸਾ 
ਹੈ ਇਨ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਸ਼ਕਤ ਬਲ ਕੈ ਕਿਸ ਡਾਢੇ ਪੰਥ। - 
ਲਿਖੋ ਹਕੀਕਤ ਇਨ ਸਭੋ, ਤੌ ਯਹ ਪਈਏ ਅੰਤ'॥੧੬॥ 
ਜਰਨੈਲ ਕੋ ਮਾਲੀ ਕਹੀ ਜਿਮ, ਕਹੀ ਦਿਲੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਤੈਸੇ ਲਿਖਿ ਪਠਾਈਐਂ, ਪਹਿ" ਲੰਦਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੁਨੈਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਥੋ ਬਡੋ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਾ ਮਰੀ ਸੋਊ ਉਸੈ ਨ ਮਾਨੀ। 
ਕਹਯੋ ਕੂੜ ਜੁ ਹੁਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। ਦੇਇ ਬਾਤ ਮੋਹਿ ਕੂੜਿ ਕਰਾਹਿ॥੧੮॥ 
ਦੁਸਰ ਬਾਤ ਤਿਨ ਲਈ ਬਿਚਾਰ। ਹੁਤੋ ਬਿਰਧ ਔ ਬਡ ਖਬੁਦਾਰ। ਸਿ 
ਸਿੰਘਨ ਔ ਪਤਸ਼ਾਹਨ ਮਾਹਿ। ਲਖਜਯੋ ਸ਼ਰੀਕੇ” ਜਰਨੈਲ ਵਾਹਿ॥੧੯॥ 
5 “ ਕਪਤਾਨ ਮਰੋ (੫0071 _49077012; _ਛੱਸਿਟ /ਟੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ. ਨਗਰ! _ ਲੱਟਹਟਾ /ਵੇੋ ਫਲ 

ਡਾਕਟਰ . %ਤੇ ਸਰ ਤੇਂਵਡੜ ਆਕਟਰਲਨਾ ੱਲਟਕਲ ਠੈਜ਼ਡੈਟ /ਲਿੱਲੀ ਏ #ਆਤਹਤ ਲਾਂਇਹਾਣੰ = 

ਲਾਲੇ ਪੱਲੰਟਾਕਿਲ ਕੰਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ .ਨੰ/ /ਇਸ >ੇ ਰਣਜੀਤ /ਸੱਘ' ਨਮ ਦੀ ਅਸਤਕ ਵਾਂ /ਲਿਆਾੀਂੰ/ ਅਠ 

ਨੰ ਲਾਇਹਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਡਟੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਤਨ /ਸ% ਭੰਨਹਾ (ਕਰਤਾ ਮਾਨ ਪੰ ਪਕਾਲ਼) ਤੋਂ /ਲੈੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 
/ਨਖਵਾਂਇਆ ਨ“ /ਇਸ ਟੰਆਾਂ ਕਈਂ /ਜਠਆਂ ਨਟ /%00/0% 06 ੪ $01੯7੯7 $/0/ਟ' 7ਵਚਾ 

ਛਪੀਆਂ /#ਲਦੀਆਂ ਹਨ/ > ਸੱਤਜ ਸੱਚ/ = ਦਾਈ ੰਲ, ਯੋਖਾ (ਕੱਤਾ)/ ੪ ਆਸ, ਕੱਲ/ % ਜਗੀਤਿਆਂ 

ਕਲ #ਗਲ ਲਾਦਲਾਹਾਂ ਸ/ & ਲੱਕਨੀ/ ੭ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ੯ ਲੇਨ£/ ੯ ਪਲ ਕੋਲ? %੭ 

ਭ਼ਰਕਾ ਸਮਝਾ /ਲਆ? 
ਦੇ -<੬<==ਤ ਦਲ ਦ==ਦ =<<<= ਦਾਦ “ਦੇ -੨ -<<੧੧===੧==੨= -<=-=-੨੬-=੬% ਆ ਦਟ==ਦ ` - ੬੬= -੬੩੦=੯ ਟਲ ਤਲੇ ਦੇ ਦੰਦ. ਦੇ ਦੇਦੇ“... -ਦ ਦ ਦ 



੪੦ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਹੀ ਬਾਤ ਜਉ ਸ਼ਾਹਿ ਸਚ ਹੋਗ। ਭਰੈ ਸ਼ਾਹਿਦੀ' ਸਭ ਉਸ ਲੋਗ। 
ਜੋਊ ਸ਼ਾਹਿ ਹੈ ਝੂਠ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਚ ਝੂਠ ਕਰ ਲੇਹੁ ਨਿਆਰਾ॥੨੦॥ 
ਅਕੈ ਲਿਖਤ ਕੋਊ ਪੁਰਾਤਨ ਲਭੱਯੋ। ਇਮ ਕਰ ਹਮਰੋ ਮਨ ਪਤਿਅੱਯੈ। 
ਲਿਖਤ ਭੇਜੀਐ ਲੰਦਨ ਸੋਊ। ਯਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨ ਇਕ ਤਿਲ ਹੋਉ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ! ਸਿੰਘਨ ਰਾਜ ਮੱਲਿਓ ਸਭ ਭਾਂਤ ਲਿਖਾਯੋ ਸਾਲ। 
ਸਨ ਝੇੜੋ ਸਭ ਖਾਲਸੈ, ਜਾਨਯੋ ਜੱਗ ਹਵਾਲ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਮਰੀ' ਹੁਕਮ ਲੈ ਉੱਦਮ ਕੀਯੋ। 'ਬੂਟੈ ਸ਼ਾਹਿ' ਮੋਲਵੀ ਸਦ ਲੀਯੋ। 
ਲਿਖਨ ਕਤਾਬ ਉਸੈ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਲਿਖਾਯੋ॥੨੩॥ 
ਜਿਮ ਹੁਇ ਸੱਚ ਸੋਊ ਮੈਂ ਲਿਖੈਯੋ। ਯਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨ ਕਛੂ ਰਲੈਯੋ"। 
ਯਹਿ ਜਾਵਗ ਸ਼ਾਹ ਲੰਦਨ ਪਾਸ। ਔਰ ਦੀਪਨ/ ਮੈਂ ਹੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਐਸ ਤਗੀਦ? ਕਰ, 'ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ' ਸਮਝਾਇ। 
ਲਿਖਯੋ ਹਕੀਕਤ ਖਾਲਸੈ, ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਭਯੋ ਵਧਾਇ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹਮ ਥੇ ਗਏ। ਸੁਨ ਯਹ ਬਾਤ ਸੁ ਚਿੰਤਤ ਭਏ। __ 
ਯਹਿ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਬ ਸਿੱਖਨ ਜਸ ਕਰੈ ਬਖਾਨ'2॥੨੬॥ 
ਕਰ ਗੋਸ਼ਟ ਹਮ ਮਰੀ ਸਮਝਾਯੋ। ਉਸ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹਮਹਿ ਦਿਖਾਯੋ। 
ਉਸ ਕੋ ਦੇਖ ਹਮ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। 'ਇਨ ਗਲ ਖਾਲਸੇ ਕਹੀ ਨ ਸਾਰੀ॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਮਰੀ ਹਮਾਰੋ ਮਿਤ ਭਯੋ, ਮੁਹਿ ਫਿਰ ਕਹਯੋ ਬੁਲਵਾਇ। 
'ਜਿਮ ਉਤਪਤਿ ਭਈ ਖਾਲਸੇ, ਤਿਮ”' ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਲਿਖਾਇ॥੨੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਮੈਂ ਕਹੀ 'ਸੁਨ ਮਰੀ ਕਪਤਾਨ! ਤੁਮ ਪਤੀਜਤ”” ਹੋਹਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਤੁਰਕਨ ਹਿੰਦੂਅਨ ਬੈਰ ਹੈ ਆਦ। '੩ਖਹਾ ਖਹੀ ਕਰ ਰੱਖੋ ਬਾਦ'॥੨੯॥ 

ਹ ਨਹਾਦਤ੍ ਗਾਵਾਹੀ/ ੭ ਅਤਰ; /ਨੇਤਾਰਾ ਕਰ ਲਵੰ/ = ਤਲੱਲਾਂ ਕਰੰ/ ੬ /ਨੇਸ ਤਨ /ਨਟੈ? ੫ ਰਲਾਵੀ/ 

੬ ਦੀਆਂ /ਦਚ, ਸਲੰਨੈੱਨਿਆਂ /ਵਚ/ -੭” ਤਾਕੀਦ ੫ਕਾੰ/ ੮ ਵਾਗ ਈਨਤੀ /ਵੋਕਾਸ/ ੯ /ਡਕਰਮੰਦ ਹੱਟ 

ਸਾਨ /ਫਕਰ ਗੋਂਇਆ/ 5੦ ਕਹੌਗਾ/ 53 /ਤੈਸੇ ਤਰਹ ਉਸੇ ਤੂ? 52 ੫ਤੰਲੇ ਹੱਏ ਹੋ. /ਵਸ਼ਵਾਨ ਕਰਦ 
27 9੨ ਲੜਾਣਾੀ-/ਭਤਾਟੀ/ 9? ਝਗਤਨ ਤਕਰਾਰ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਿੰਦੁਅਨ ਕੀ ਤੁਰਕ ਖੋਟੀ" ਕਹੈਂ। ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕਨ ਨਿੰਦਤ ਰਹੈ”। 
ਤਬ ਮਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਬਖਾਨੀ'। 'ਹਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹੈਂ ਚਤੁਰ ਗਿਆਨੀ॥੩੦॥ 
ਸਾਚ ਝੂਠ ਹਮ ਖੂਬ ਬਿਚਾਰਹਿਂ। “ਦੂਧ ਨੀਰ ਜਿਮ ਹੰਸ ਨਿਆਰਹਿਂ। 
ਬਿਸ਼ਕ ਲਿਖਾਵੋ ਸਚ ਹਮ ਪਾਹਿ। ਝੁਠ ਹੋਇ ਹਮ ਲਿਖੇਂ ਨ ਵਾਹਿ॥੩੧॥ 
ਅੰਗ੍ੇਜ਼ ਲੋਕ ਜੇ ਪਰਭੂਮ“ ਜਾਵਤ। ਤਿਸੈ ਹਵਾਲ ਸਭੀ ਲਿਖ ਲਯਾਵਤ। 
ਜੁਊਂ ਹੋਤ ਹੈ ਸਾਚ ਸਭ ਖਾਸ। ਸੁਊ ਪੁਜਾਇਤ' “ਪਤਿ ਲੰਦਨ ਪਾਸ'॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਨੈ ਹਮ ਕਹਯੋ 'ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਬਤਾਹੁ। ਰ 
ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ ਰਾਜ ਕਿਮ, ਐਂ ਦੀਨੋ ਕਿਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ?' ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਸੈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਹੀ। 'ਸਿੰਘਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿ ਸੱਚੈ ਦਈ'। 
ਮਰੀ ਕਹਜੋ: 'ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੋ ਕੋਇ'? ਅਸਾਂ ਕਹਯੋ: 'ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋਇ'॥੩੪॥ 
ਮਰੀ ਕਹਯੋ: 'ਭਯੋ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ। ਉਨ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਯਾ ਤਤਬੀਰ”?' 
ਹਮੈ ਕਹਯੋ: ਵਹਿ ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸੱਚੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੩੫॥ 
ਕਈ ਸ਼ਾਹ ਤਿਨ ਕੀਯੇ ਫ਼ਕੀਰ। ਕਈ ਫ਼ਕੀਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਪੀਰ। 
ਰਹਯੋ ਆਪ ਹੁਇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਯੌ ਨਾਨਕ ਭਯੋ ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹਿ॥੩੬॥ 
ਜਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਸਾਏ"। ਤਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤਿ ਇਤੀ ਭਈ ਆਏ। 
ਚਿੜੀਅਨ ਤੇ ਉਨ ਬਾਜ ਕੁਹਾਏ'?। ਛੇਲਨ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁੜਾਏ'2॥੩੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਨ ਕੈ ਘੋੜੈ ਗੈਲ'", ਲੱਖ ਤੋਪਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। _ 
ਤਖਤ ਪਤਿਸਾਹੀ ਬਹਿ ਕਰਤ, “ਮਮ. ਵਗ ਗੀ 
੧ਵਗਾਂਗ ਨੁਗਦ ਲੈ ਨਾਮ ਸਿਰ ਡਾਰੈਂ ਜਾਂ ਕੇ ਦਾਸ। 
ਰਹੈ ਨ ਅੜਨੇ ਜੋਗ ਵਹੁ, ਤੁਰਤ ਹੋਇ ਤਿਹ ਨਾਸ'॥੩੯॥ 

$ ਝਦਯੰਹ£ ਲੰਰਸਾ/ 2 ਕਹਾੰ/ ੨ /ਨਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਨ ਦੁੱਨਾ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ-ਅੱਡ ਕਰ /ਦੰਟੇ ਹਨ; /ਏਸ਼ੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ #ਨੱ' (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਕ) ਸੱਚ ਝੂਠ /ਨੈਤਾਰ ਲੈਦੇ ਹ/ ੬ ਇੰਹ/ ੫ ਪਰਾਈ ਧਰਤ ਤ. ਦੁਜੇ ਮਲਕਾ 
/ਵੇਚ. /ਲਦੇਸ਼/ ੬ ਪਹੁੰਚਾ /ਦੈਂਦੇ ਹਨ/ .੭ ਲੱਟਨ-੫ਤੀੰਂ ਮਾਲ ਝਰਤਾਨੰਆਂ ਦੇ ਝਾਟਸ਼ਾਹ ਕੌਲ/ ੮ ਤਟਲੀਨ, 

/ਵੱਓਤ/ €੯ ਛਹ/ 9੭ ਮਰਵਾਣ ਕਹ ਨਟਵਾਣ/ 95 /&ਛ/ 5੭ ਨਾਲ (/ਇ2) ਨਾਸ਼ ਕਠ /ਦੱਤ/ 

5ਤ ਭੰਗਾ (ਨਲ /ਨੋਧਾਨ? ਦਾ ਨਗਦਾ (ਛੌਕ)/ 



੪੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਕਬਿਤ ਬਤੀਸਾ- 

_ ਮਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚ" ਹਮ ਸਿਉਂ ਉਚਾਰੇ ਤਬ, 
'ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਈ ਜਿਮ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹੋ “ਸੋਉ ਢਬ'। 
ਹਮ ਉਸੇ ਯੋਂ ਸੁਨਾਈ 'ਸਨੋਂ ਸੰਤ ਮਿੱਤ ਭਾਈ! 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਬੁਲਾਇ ਸਮਝਾਇ ਕਹੀ ਨਿਜ ਰਬ। 
ਰਾਜਾ ਕਰ ਕਹਿਆ ਮੋਰ ਉਹੈ ਕਿਮ ਪੁਜੇ ਜੋਰ, 
ਅੰਗ ਸੋਂ ਲਗਾਇ ਕਹੀਂ ਜਾਵੀਐ ਜ਼ਰੂਰ ਅਬ। 
ਨਾਨਕ ਕਹਾਵੇ ਨਾਮ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਪਾਵੇਂ ਜਾਇ, 
ਰਾਖੋ ਜੋਊ ਆਵੈ ਸ਼ਰਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ =ਗਾਰੋ ਦਬ'॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਰੀ ਕਹੈ 'ਹਮ ਸੁਨਾਵੋ ਸੁਬੱਬਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਕਿਮ ਭਯੋ ਥੋ ਰੱਬਾ'। _ 
ਜਿਮ ਉਸ ਕੋ ਹਮ ਉੱਤਰ ਦੀਨੋਂ। ਤਿਮੈ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਸੰਤ ਪੁਬੀਨੇਂ॥੪੧॥ 
ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਬਡ ਪਰ ਗਯੋ ਦੁੰਦ। ਵਧਯੋ ਕੁਧਰਮ ਧਰਮ ਭਯੋ ਮੰਦ। 
ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਮਾਇਆ ਭੂਪ"। “ਰਾਜਨ ਪਾਏ ਨਿਜ ਧੂਮ ਕੂਪ॥੪੨॥ 
ਪੰਥ ਧਾਰੀ ਬੀ ਜੇ ਜਗ ਅਏ। ਪੰਥ ਬਿਚਲ” ਭੀ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। 
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭਨ ਕੋ ਛਰਯੋਂ। ਧਰਮ ਹਾਰ ਨਿਜ ਕੁਲ ਚਹਿੰ ਭਰਯੋ॥੪੩॥ 

ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਲੋਕ॥ 
ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ “ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ॥ 
ਕੁੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ॥ 

ਪਹਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਯਤੇ 

(ਜਿਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਯੋ ਧਾਰੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ 'ਮਰੀ”" ਨੈ ਫਿਰ ਕਹਯੋ: 'ਸਭ ਹਮ ਦੇਹੁ ਬੁਤਾਇ। 
ਕੌਨ ਸਾਲ ਅੱ” ਕਾਲ ਕੌਨ, ਦੇਸ਼ ਕੌਨ ਐ ਥਾਇ'॥੧॥ 

$ ਝਚਨ/ ੨ ਉਨ ਤਨ੍ਹਾਂ ਏਨੇ /ਦਆੀ ਨਾਲ) ਤ ਨਾਲ /ਦਓ ਚੰਗਾ ਤਨ੍ਹਾਂ ਆੜ ਨਾਸ਼ ਕਰ /ਇਈ/ ੪ ਹਲਚਲ, 
ਓਘਦੁਵ/ ੫ ਰਾਨ/ ੬ ਰਾੱਲੇਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨ ਮਨੋਂ ਲੂਹ #ਵੇਚਾ ਸੱਟ “ਇਤ; ਕੁਧਰਆੰ ਹੌ ਨਏ/ -੭ ਥਾਂ 

ਤੱ /ਨਿੱਲ ਨ /ਵਨਤਾ ਨਏ/ ੮ ਛਲ /2%7 € ਛੁਰੀ ੧੭ ਕੰਠ ਲਾ ਕੇ 5 /ਨਆ (ਹਰਮਨ ਕਰਮ ਟਾ 

77-/ਨੈਲਾਨ ਨਾਂ /ਨਹਾ)?/ 55% ਘਰੋਂ ਕਤਨ) 52 ਅੱਠ; ਅਤ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੪੩ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਚ"- 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਾਲ ਸਨੋਂ ਅਬ ਬਿਕਰਮ ਰਾਇ। 'ਪੰਦਹਾ ਸੌ ਐ ਛਬੀਆ ਥਾਇ। 
ਤਲਵੰਡੀ ਬੁਲਾਰ ਭੂਇ ਰਾਇ। ਢਿਗ ਲਾਹੌਰ ਐ ਕਸੂਰਹਿ ਦਾਇ॥੨॥ 
ਖੱਤੀ ਜਾਤ ਉਸ ਬੇਦੀ ਕਹਾਇ। ਲਿਯੋ ਅਵਤਾਰ ਇਸੈ ਕੁਲ ਮਾਂਹਿ। 
ਹੁਤੀਂ“ ਕੁਲੈ ਵਹ ਅਤਿ ਧੁਮਕਾਰੀ'। ਜਿਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲਿਯੋ ਧਾਰੀ॥੩॥ 
ਸਤਿਜੁਗ ਸੋਂ ਜੋ ਜੋਗ ਥਾ ਭਯੋ। ਜਿਹ ਮਧ ਜਨਮ ਸੁ ਨਰਸਿੰਘ? ਲਯੋ। 
ਔ ਤ੍ਤੈ ਮੈਂ ਜੋਗ ਭਯੋ ਜੋਉ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਧ ਧਾਰਜਯੋ ਸੋਉ॥੪॥ 
ਦੁਆਪਰ ਜਨਮੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋਗ ਸਿਧ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਕੁਲ ਮਿਲੀ "ਸੋਊ ਬਿਧ। 
ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਥੋਂ ਕਾਲੂ ਦਾਸ। ਮਾਤ ਨਾਮ ਥੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਤਾਸ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਧਰਮ ਮਾਹਿ ਹੋਵਤ ਘਨੇ ਧਨ ਮਹਿੰ ਥੇ ਕਿਛੁ ਉਨ”। 
ਕਿਛ ਕੁਲ ਕੋ ਕੁਛ ਉਨਹਿ ਕੋ, ਆਇ ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਬਡ ਪੂਨ”॥੬॥ 
ਭਲ ਸਾਇਤ” ਐਂ ਭਲ ਘੜੀ, "ਦਭਲੋ ਨਿਛੱਤਰ ਜੋਗ। 
ਭਲੀ ਰਾਸ"! ਔ ਗ੍ਰਿਹ ਭਲੇ“, ਔਸਰ” ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ॥੭॥ 
ਜਨਮਤਿ ਹੀ ਤਿਹ ਮਾਤ ਪਿਤ ਬਢਯੋ”? ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਪ। 
ਚਿੱਧਿ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿੱਧ ਯੁਤ”- ਦੀਯੋ ਭੂਮ ਧਨ ਆਪ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਵਿਲ” ਗਡਨ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਖੁਣਾਈਂ”। ਤਹਾਂ ਦਰਬ”" ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਈ। 
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਿਲ ਵਧਜਯੋ ਹੁਲਾਸ”। ਪੰਡਤ ਸੱਦ ਪੁਛਮੋ ਬਡ ਖਾਸ॥੯॥ 

6 ਵਾਲ ਕਲਨ/ 2 ੫ੰਇਰਾਂ ਨ ਛੜਾ (ਸੰਮਤ 9੪੨੬) ੭ਤਾ/ਲਕ 95੬੯ ਏੰ/ ਤੇ ਨੰੜ ਨਸ਼ਦੱਕ/ 

੪ ਦਲ ਤਠਣ: ੫ਨ/ ੫ ੭ ੬ ਗਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੰ/ 2 ਨਗਸਿੱ ਅਵਤਾਗ ਗੰੱਰਵੰਸ਼ ਅੰ ਗੁੱਥਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ /ਏਹ /ਵਸ੍ਨੰ ਦਾ ਲੱਲਾ ਅਵਤਾਰ 2. /ਨੈਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਨੀਨ ਨਰ (ਆਦਨ£ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ /ਨੰਹ 
(ਲੋਨ) ਦਾ /ਲੱਖਆ ਹੈ . ਪਹਲਾਏ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਖਆ ਲਈ /ਵੇਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਗਨ ਰੂਪ ਪਾਨ ਕੇ 
/ਹਰਣਯਕਾ/ਨਮ ਨੂੰ ਨੱਹਾਂ ਨਲ ਲੰਰ /ਦੇੱਤਾ ਹਰਣਾਸ਼ਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਨੇ ਆੰਨਆ ਪੁਹਲਾਦਾ ਤਰ/ਇਆ/' 

(ਆਸ਼ਾ ਛੱਤ % ੬ ਮਨਾਂ ੪੬੫੧)/ ੮ ਇਨੇ ਤਰਹ” ੯ ਈਨ ਦੀ (ਨੂ ਨਾਨਕਾ ਏ?/ 9੦ ਇਟ ਅ£ਰਨ/ 

55 ਪੁਰਨਮਾਲੀ/ _ 92 ੫ੜਾਂ (ਸਭ ਸਨ)/ 9ਤ ਸਭਾਗਾੰ ਤਹੰਰਆਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸ਼? 56 ਜੰਤਲ ਚਕ ਦਾ 

ਬਾਨੂਵਾਂ ਅਸ) 5੫ ਨਂ-ਹੁਨਿ /ਢੋਚੇਂ /ਏਕ ਚੰਨ ਗੰਨਾ ਵੇਲੇ ਨੁਰਜ ਆਮਦਨ /#ਤ/ % ਆਵਸ਼ਰ, ਵੇਲ; 

੭ਨਾ/ 52 ਵੱ /ਨਿਆ/ % ਸਾਠ ਆੱਹਤ ਨਾਲੇ ਹੋਰ) ੧੯ ਅਠਲ ਓਹ /ਡਲਾ ਸੇ /ਵੇਚ ਛੱਚਾ ਜਨਮ 

'/ਲੋਆਟਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ੭੦ ਅਟਵਾਲਈੀ #ਟਵਾਣੀ/ ੭੧ ਹਨ ਆਲ਼/ ੨੭ 80 



੪੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪੰਡਤ ਟੇਵਾ" ਲਿਖ ਧਰਯੋ ਮਨ ਮੈਂ ਬਡਿ ਸੁਖ ਪਾਇ। 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਲਖ “ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਇ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਅਦਾ ਗੀ ਗਈ ਗਦਾ ਅਜ ਬਲ 
ਪੰਡਤ ਕਹਿ, 'ਇਸ ਅਦਬ ਰਖਾਯੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਆਯੋ॥੧੧॥ 
ਨਿਹਕਲੰਕ” ਜਨ ਯਹਿ ਭਯੋ ਆਪ। ਜਾਪਤ ਇਸ ਕੋ ਇਤੋ ਪੁਤਾਪ'। 
ਨਕਾਰ” ਅੱਛਰ ਉਨ ਮੁਹਰੇ ਧਰਾਯੋ। ਨਿਹਕਲੰਕ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਹਵਾਯੋ॥੧੨॥ 
ਜੋ ਕੋਉ ਪਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇ। ਹੁਇ ਪੁਸੰਨ ਬਹੁ ਮੋਹਯੋ ਜਾਇ। 
ਕਈ ਵਾਰ ਵਹੁ ਦੇਖਯੋ ਚਹੈ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਨ ਉਸ ਤ੍ਪਤਹੈ“॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋਉਂ ਕਹੈ, 'ਯਹ ਭਯੋ ਸਿੱਧ', ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਅਵਤਾਰ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹ', ਹੋਉਂਗੁ ਸੁ ਛਤੁਧਾਰ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਧਨਵਾਨ ਕਹੈਂ, 'ਦੇਈਐ ਯਾਹਿ'। ਨਿਰਧਨ ਕਹੈ: ਪਲ ਜਿ ਲਵ ਲਾਜ 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਇਸ ਸੇਵ ਪੁਤਾਵੈਂ”। ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੈ'॥੧੫॥ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਪੁਗਟਾਵੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲੋਕ ਸੁ ਦੇਖਨ ਆਵੈਂ। 
ਜੋ ਚਿਤ ਚਿਤਵੈ ਸੋਊ ਸੁਨਾਏ। “ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਏ॥੧੬॥ 
ਕਾਲੂ ਕੇ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਇ। ਚਹੈ ਕਰਾਈ ਕਾਰ ਉਨ ਪਾਹਿ। ਦੇ" 
ਆਗਜਯਾ ਪਿਤ ਕੀ ਮੋੜੈ ਨਾਂਹੀ। ਜਿਤ ਵਲ ਤੋਰੈਂ ਤਿਤ ਵਲ ਜਾਹੀਂ॥੧੭॥ 
ਸਤਿਨਾਮ ਜਪ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰੈਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਬਚਨ ਉਜਚਰੈਂ। 
ਯਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਬਾਲਨ” ਦੇਵੈਂ। ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਉਨ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇਵੈਂ॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕੀਯੋ ਤੰਤਾਰੋ'” ਕਾਨਿਨਿਨਿ”, ਮਰਦਾਨੈ ਦੀਯੋ ਫੜਾਇ। 
ਬਜਾਇ ਸਬਦ ਬਹਿ ਗਾਵਈ, ਸਭ ਬਾਲਨ ਸਾਥ ਰਲਾਇ॥੧੯॥ 

9 ਲਨ? ਕੰੱਡਲੀ/ 2 ਥੰਤਾ-ਪੌੜਹਾ/ ਤੇ ਕਲੱਕ ਸਾਂ/ਕੇਲ਼ੇ ਦਾਗ, ਟੋਲ /ਨੈਨ ਕਲਕੀੰ #ਵਤਾਨ/ # ਨਨਾਂ (ਨ 
#ਖਰ/ ੫' /ਤੁ੪ਤ' ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਾ/ ੬ ਛਤੁਧਾਨੀ /ਜੋਸ਼ ਏੇ ਸੰਨ ਓਪਰੇ ਛੜੂ ਝਲ ਸਾਦਸ਼ਾਹ/ 

੭ ੫ਰਤਾਵਾ ਕਗੀਏ ੫ਰਨੈੱਨਆ ਲਣਾੰਏ/ ੮ ਕਮਤਾ ਗੰਹਤ, %ਪਨੁੱਜ ਪਰਮ “ਰਸ; ਨੰੜ ਟੰਆਂ ਗਲਾਂ? 

੯ (ਨਾਰ? ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਠੇਆੰ ਨੂੰ/ ੧੭ ਤਤਾਰਾ /ਲੈਤਾਨ, ਤਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਲਾ/ 95 ਕਾਨੈਆਂ ਦਾ 

ਲਾਂਣਆ ਗਇਆ) 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਜੇ ਸਭ ਬਾਲਨ ਕਥਾ ਲਿਖਾਈਂ। ਬਦੈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਡ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈ। 
ਯਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬ ਸੁਚ” ਸੋਂ ਕਹੋਂ। “ਬੀਜ ਮਾਤੁ ਕੁਛ ਲਿਖਿਓ ਚਹੋਂ॥੨੦॥ 
ਜਿਮ ਬਾਲਨ ਸੋਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾਈ। ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੀ ਫੇਰ ਜਮਾਈ। 
ਜਿਮ ਬਲਵੰਡ” ਸੋਊ ਬਾਬਾ ਦੇਖਾ। ਛਾਮ! “ਕਰਤਿ ਸੂਪ ਫਨ ਸਜੇਂ ਪੇਖਾ॥੨੧॥ 
ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਕੇਤੇ ਭਏ। ਸੁਨੇ ਰਾਇ ਕਿਛੁ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਏ। 
ਜਿਮ ਕਰ ਰਾਏ ਮਨ ਪਤੀਆਯੋਂ। ਸਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਦੂ ਕਰਵਾਯੋ॥੨੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਦ ਬਲਵੰਡ ਆਦਰ ਕੀਯੋ, ਪੁਤੁ ਭੋਏ ਦੀਓ ਸੁ ਪਾਇ। 
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ “ਸਤਰ ਮਧ, ਨਾਨਕ ਖੇਡੇ ਧਾਇ॥੨੩॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਪਾਈ ਬਡਾਈ ਰਾਇ ਪਾਰਸ ਲੋਹ ਤਤਬੀਰ” ਛੂਹਿ। 
ਦਈ ਸੁ 'ਮਰੀ' ਸੁਨਾਇ ਦਿਲੀ ਬਜੀਰੀ“ ਉਨ ਲਭੀ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਾਏ "ਪਾਂਧੇ ਦ੍ਰਾਰ। 
ਜਿਮ ਪਾਂਧਾ ਦੀਯੋ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹਵਾਇ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਈ 'ਮਰੀ' ਸੁਨਾਇ॥੨੫॥ 
ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਏ। ਬਢਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਇਹਾਂ ਲਿਖਾਏ। 
ਔਰ ਬਾਬੇ ਜਬ ਭਯਾ ਵਿਆਹਿ। ਭਏ ਬੇਟੇ ਦੋਂ ਉਨ ਧਰਯੋ ਨਾਇ॥੨੬॥ 
ਕਾਲੂ ਹੱਟ ਕਰਾਈ ਲੋੜੈ। ਖਟ ਕਰ ਖਾਈਐ ਦਬ” ਬਹੁ ਜੋੜੈ। 
ਸੋ ਬਾਬਾ ਉਸ ਪੜੈ ਨ ਰਾਹਿ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਰੇ ਬਾਬੇ ਅਕਾਹਿ₹॥੨੭॥ 
ਬਾਬਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰੈ। ਫੜ ਰਬਾਬ ਸਬਦ ਉਜਚਰੈ। 
ਸਾਥ ਕਰੈ ਮਰਦਾਨੈ ਪਰਚਾਵਾ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁਛ ਰਖੈ ਨ ਦਾਵਾ॥੨੮॥ 

9 ਸੰਕੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ੰਠੰਪ ਹ$/ ੨ ੭ਲ ਵਜੋ ਤਤਸ਼ਾਰ ਹੰ/ ਤੇ ਰਹਇ ਲਲਾਲ, ਤਲਵੰਣਾੰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋ 
ਕਾਨਾਂ/ਇਲ/ਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਦਾਨ ਨਲਕ, ਲਾੜਾ ਕਾਲ ਲੀ /ਏਸ਼ ਏਂ ਪਟਵਾਨੀਸਨ/ ੪ ਛਾਂ (ਕਰਦਾ)?/ ੪ ਸੱਪ 

ਨੂੰ ਫਨ ਨਾਲ਼ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇੱਖਆ/ ੬ ਪਤ /ਨਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ/ ੭ ਘਰਦੇ /ਵੋਲ, ਜ਼ਨਨ ਸ਼ਾਨ 

/ਵੇਚ/ ੮ ਵਾਲ, /ਸਾਲ (ਨਵੇ ਭੋਟੇ ਨੂੰ ਆਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਛੁਹ ਨਲੀਸ਼ ਹੰਦੇ ਤੋਂ ਓਹ ਸੋਨਾ ਲਣ ਲਾਂਦਾ ਹ?/ 
੯ ਵਲ਼ੀਨੀ ਉੱਚਾ ਰਤਲਾ/ ੭ ੫ ਲੀ ਪਠਲ਼ਾਲਾ/ 65 ਧਨ ਦੱਲਤ/ $> ਲਾਲਾ ਓਸ ਰਾਹ ਨਾਂ ਮੈਦਾ/ 
$= %ਕਾ /ਟੱੇ. ਤੰਗਾ ਕਰ /ਦੱਤੇ/ 
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(ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤੇ ਵੇਈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹੈ ਦਿਵਾਨਾ "ਹੈ ਗਯੋ ਸੁਨ ਆਯੋ ਜੈਰਾਮ। _ 
ਹੁਤੋ ਬਹਣੋਊ” ਸਤਿਗੁਰਹਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਜਿਸ ਥਾਮਾਂ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੈ ਹੁਤੋ ਮੁਲਕ ਉਮਰਾਉਂ”। ਦੌਲਤਖਾਨ ਨਾਮ ਕਹੈ ਤਾਹੂ। 
ਤਿਸੈ ਨਬਾਬ ਸੋਂ ਦਿਯੋ ਮਿਲਾਇ। ਮੋਦੀਖਾਨੋਂ ਉਸ ਦਯੋ ਸੌਂਪਾਇ॥੩੦॥ 
ਸਭ ਉਸ ਕੀ ਜੋ ਕਥਾ ਕਥੱਯੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੂੰ ਢੂੰਢਤ.ਪੱਯੈ। 
ਜਿਸ ਕੋ ਲੋੜ ਸੁਨਨ ਕੀ ਹੋਇ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਨ ਤੇ ਸੁਨ ਲਏ ਸੋਇ॥੩੧॥ - 
ਬੀਜ ਮਾਤ ਜੋ ਚਹੀਯਤ ਲਿਖਈ। ਸੁਨੋ ਮਰੀ ਸੋਂ ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਹੀ। 
ਤਹਿੰ ਬਾਬੇ ਦਿਲ ਉਦਾਸੀ ਆਈ। ਭਯੋ “ਉਦਾਸ ਕਹੂੰ ਸੁਰਤ ਨ ਲਾਈ॥੩੨॥ 
ਜਾਤ ਨਦੀ ਥੋ ਨਾਵਨ ਨਿੱਤ। ਸਾਥ ਨਫ਼ਰ/ ਹੈ ਰਾਖੇ ਥਿੱਤ”। 
ਰਿ "ਆ 

ਦੇਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਉਸੀ ਨਫ਼ਰ ਨੇ ਬਿ-ਆਸ ਹੋਇ ਰੌਲੋਂ ਦੀਨੋ ਪਾਇ। ____ 
'ਡਬਯੋ ਡੁਬਯੋ' ਕਹਿ ਉਠਿਓ ਸੁਨ ਦੌਲਤਖਾਂ ਗਯੋ ਧਾਇ॥੩੪॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਤਿਨ ਜਾਲ ਪਵਾਏ। “ਹੋਇ ਪਲੋ ਤੌ ਉਨ ਹਾਥਿ ਆਏ। ਰ 
ਲੋਕ ਕਹੈਂ: 'ਕਹੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਯੋ। ਜਾਇ ਪਾਰ ਤਿਨ ਖੋਜ ਢੂੰਡਯੋ'॥੩੫॥ 
"ਖੋਜ ਪੁਛਾਵੈ ਜੁਗਤਿ ਨ ਪਾਈ। ਕਹੈਂ ਲੋਕ: 'ਰੁੜ੍ਹ ਗਯੋ ਕਿਥਾਈ'। 
ਜੈਰਾਮ ਕੈ ਘਰ "“ਪਿਟਣੋ ਪਰਾ। ਦੌਲਤਖਾਨ ਬਹੁ "ਸੰਸੇ ਭਰਾ॥੩੬॥ 
ਦੋ ਇਕ ਦਿਨ ਤਬ ਐਸ ਬਿਤਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰ "ਨਿਕਸਤ ਭਏ। 
'ਪਸੋਤੀ ਕਟ ਮੋਢੈ ਵਹਿ ਪਰਨੋ। ਬੋਲੇ ਨਾਹ 'ਜਨੁ ਖੜਯੋ ਡਰਨੋ॥੩੭॥ 

ਲਤ #ਨ ਦਾ /#ਤਾਸ਼/ ੪ /ਕੋਧਣੇ /ਇਲ ਨਾ ਲਾਂਦੇ ਓੱਚਾਟ ਨਹਿੰਦੇ/£ ਨੱਕਰ, ਟ/ਹੇਲਆ/ 2 ਹਰ ਸੱ? 

੮ ਤਕ (/ਏਕ %ਤਾੰਂ ਆਹਰ ਤਕ' ਬਾਹਰ ਨਾ /ਨੈਕਲ) ੯ ਲੋ-ਆਸਲ ਹੈਂ ਕੇ /ਨੈਠਨ 2 ਕ। ੧੭ /ਕੈਧਨੇ ਹੱਦੇ 

ਤਾਂ ਹੱਸ਼ ਲਨਦੇ/ 55 ਐਨਾਂ ਲਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ /ਕੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸੱਡ/ ੧੭ ਠੱਣਾ-/&ਟਣਾ ਪੈ /ਨਆ; 

#ਨਾ # /ਨਆ/ 9ਤ ਡਰ, #/ਠਕਰ ਨਾਲ਼ ਭਰ /ਨਆ ਲਹੁਤ #/ਡਕਰਮੰਦ ਗੋਂਇਆ”/ 56 /ਨੈਕਲ ਆਈ 

੧੪ ਲੱਕ ਟਫਆਲੀਂ (ਹੱਤਾਂਸ) ਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੇ ਪਰਨਾਆ/ %੬ ਲਾਣੇ ਕੱਈਂ ਡਰਨਾ ।ੌਤ /ਵੇਚ) ਖ਼ਲੱਤਾ ਗੇਂਇਆ 

ਹੀ 
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ਭਈ ਖਬਰ ਤਬ ਲੋਕ ਚਲਿ ਆਏ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਚਹਿਤ ਬੁਲਾਏ। 
ਜੈਰਾਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤੁਰਤ ਸੁ ਧਾਯੋ। ਦੌਲਤਖਾਨ ਅਚੰਭੋ ਆਯੋ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੌਲਤਖਾਂ ਭੀ ਜਾ ਪੁਜਯੋ ਲਯਾਯੋ ਸਾਥ ਲਵਾਇ। ਰ 
ਬਾਬੋ ਮੋਹ ਕੁਛ ਨਹਿੰ ਕਰੈ, ਰਹਯੋ ਖਾਨ ਮੋਹਿ ਪਾਇ॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਨੇ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ। "ਮਤ ਕਤ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਸੱਤਾਏ। 
ਅਗਜੇਂ ਬਾਬੇ ਬੈਦ ਸਮਝਾਯਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਮਨ ਪਤੀਆਯਾ॥੪੦॥ 
ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜੀ ਬਾਬੇ ਸੋਂ ਖਹੈਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦ ਗਰਜਾਦੂ” ਕਹੈਂ। 
ਉਨ ਕੀ ਦੌਲਤ ਮਨੀ ਨ ਬਾਤ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਪਰ ਭਯੋ ਇਤਕਾਤ॥੪੧॥ 
ਯਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰੀ। ਭਯੋ ਮੁਰੀਦ ਵਹ “ਸਨ ਪਰਵਾਰੀ। 
ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਬਾਬੇ ਕੋ ਸਮਸਰ“। ਹੋਹਿ ਮੁਰੀਦ ਆਇ ਸੋ “ਇਮ ਕਰ॥੪੨॥ 
ਦੋਊਅਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੈ ਦੂਅਨ ਹਟਾਵੈਂ'। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਬਰਕਤ ਭਈ ਮਸਹੂਰੋ। ਆਇੰ ਲੋਕ ਬਹੁ ਸੁਨ ਸੁਨ ਦੂਰੋਂ॥੪੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੌਲਤ ਕੈ ਦੁਇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਤੀਂ “ਸੁਤਨ ਬਿਗੇਰ। 
ਕੀਨੀ ਸੇਵਾ ਉਨਿ ਅਛੇ “ਦੁਇ ਦੁਇ ਜਨਮੇਂ ਸ਼ੇਰ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਗ਼ਾਜ਼ੀਖਾਂ ਗਜ ਮਸਤ ਸੁ ਖਾਨ। ਮੀਰ ਖਾਨ ਐਂ ਜ਼ੋਲਖਾਂ ਮਾਨ। 
ਉਨਿ ਨਾਰਨ”£ ਬਡ ਚਰਚਾ ਤੋਰੀ। ਕਹੈਂ: 'ਬਾਬੇ ਦਈ ਹਮ ਦੁਇ ਜੋਰੀ''॥੪੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਬੇ ਕੈ ਜੀਅ ਇਮ ਹੁਤੀ ਕਿਛ ਰਹੀਐ ਗੁਪਤਿ ਸੰਸਾਰ। 
ਸੋ ਤੌ ਪਰਗਟ ਜਗ ਭਯੋ “ਜਗੁ ਉੱਠ ਪਰ ਗਯੋ ਖਜਾਰ॥੪੬॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਭਾਨ'ਦ ਚੜ੍ਯੋ ਕਿਮ ਛਾਨਯੋਂਏ ਰਹੈ। ਲਖ ਬਾਦਲ "ਜੋ ਢਾਂਪ੍ਯੋ ਚਹੈ। 

9 ਮਤਾਂ /ਕੈਧਰੰ/ ੭ ਲਾਦੂਗਰ/ = /ਆਅਤਕਾਦ, ਭਾਗੱਨ; ਯਕਾੰਨ/ ੪ ਸਮੇਤ ਆੰਠਵਾਰ ਟੋ/ ੫ /ਏਕ ਸਮਾਨ; 

/ਏਕੋ ਲੰਹ/ ੬ /ਏਸ਼ ਤਨ੍ਹਾ/ ੭ ਅੱਲਾਦ /ਕਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਲਗੌਰ/ £ ਟੰ-ਦੌ ਤਰ ਲੌਰਾਂ ਵਰਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ? 

ਸਨ ੯ ਹਾਲਾਂ ਖ਼ਨ ਤੇ ਅਤ ਸਨ/ 9੦ ਨਾਰਾਂ ਨੰ (ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ)/ 55 ਲੱਤ ਲਤਾ ਜੌੜਾ ਏਂ 

ਏ ਪਤਰ/ 9੭ ਜਗਤ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ /#ਆਲ਼ /ਵਚ  ਨਆ/ 5= ਨਰਜ/ ੧੬ ਛ/ਮਆ ਰ2ੇ ਲੱਕਆ 

6ਹੰ/ $੫% ਲੰਕਰ (ਫਕਣਾ ਵਾਂ ਰਾਹਣ)/ 



੪੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਬਾਬੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਭਈ। ਥੋਰੈ" ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਫੈਲ ਗਈ॥੪੭॥ 
ਜਿਸ ਨਰ ਕੋ ਹੁਇ ਸੀਤ ਦਬਾਯੋ। ਕਿਮ ਨ ਚਹੁਗਿ” ਵਲ ਅਗਨਿ ਸਿਧਾਯੋ। 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੁਖਤ ਹੁਤੀ ਥੀ ਘਨੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇ ਭਈ ਸੁਖ ਮਨੀ॥੪੮॥ 
ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕੋ। ਹੁਤੋ ਜਿਨਹੁ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥੋ ਜੁਰਕੋਂ। 
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਚਰਜ ਸਭ ਚਲਿ ਆਏ। ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਭ ਹਾਰ ਸਿਧਾਏ॥੪੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਅਜ਼ਮਤੀਅਨ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇਵੈਂ, ਗਜਾਨੀਅਨ ਗਯਾਨ ਸੁਨਾਇ। 
ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਆਵੈ, ਤੈਸੋ ਦੈਂ ਸਮਝਾਇ॥੫੦॥ 

(ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ) 

`````ਚੌਪਈ॥ __ 

ਬਾਬੇ ਕੋ ਉਦਾਸੀ ਆਈ। ਬਾਬੈ ਸੁਰਤ ਪੁਦੇਸੈਂ ਲਾਈ। 
ਲੈ ਮਰਦਾਨੋਂ ਸਾਥ ਰਲਾਇ। ਲਯੋ ਰਬਾਬ ਉਨ ਮੋਢੇ ਚਾਇੱ॥੫੧॥ 
ਜਹਿੰ ਬਾਬੈ ਕੌ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਰਬਾਬ ਬਜ੍ਹਾਇ ਸਬਦ ਬਹਿ ਗਾਵੈ। 
ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਐ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ। ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੁਇ ਅਗੈ ਤੁਰੀਦ॥੫੨॥ 
ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਬਾਬਾ ਦੇਸਹਿਂ ਜਾਇ। ਦੇਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਚਿ ਨਾਮਹਿ ਲਾਇ। 
ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ? ਦੇਵੀ ਦੇਵ। ਦੂਰ ਕਰਾਈ ਇਨ ਕੀ ਸੇਵ॥੫੩॥ 
ਬੀਰ ਸਿੱਧ ਐ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ। ਸੁਨੈ ਨ ਕਹੈ ਜਾਲਿ ਜਿਉ ਜੱਤਰ। 
ਗੁਗੋਂ ਲੰਜਿ ਔ ਭੂਤ ਜੁ ਪ੍ਰੇਤ। ਦੂਰ ਕਰਾਏ ਇਨ ਕੇ ਹੇਤ'"॥੫੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਹਿੰਦੁਆਨ ਕੈ, ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਦੇਸਹਿ ਜਾਇ। 
ਹੱਕ ਪਰਾਯੋ ਉਨ ਕਹੈ, ਉਸੈ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਇ”॥੫੫॥ 

9 ਲੌ (ਨ? /ਵੇਚ )/ ੨ ਝਾਹੋਨਾ/ = ਨਖ-ਮਨ ਹੋਂ ਨਈ ਸਤ /ਲਤ ਹੋਂ ਨਈ) ੬ ਨੂਰ, ਤਾ&, ਜੌਸ/ 

੪“ #ਜ਼ਮਤ: ਵਡਿਆਈ ਵੱਲੇਆੰ ਨੂੰ ਵੱਡਆਈੰ ਵੋਦੋ/ ੬ ਲੁੱਕ ਲਣੰ/ .੭ ਪੰਨੰਸ਼ਰ, ਰੱਲ ਦੇ ੈਲੇਂ ਹੱ 

ਓਨਲ/ ੮ ਝਹਾਏਗ, ਲਟ ਸਕੰਦ ਰਾਣ /ਵੋਲ ਲਵੰਜਾ ਵੀਰ (ਲੀਰ) /ਲੈਲੋਂ ਹਨ) ੯ /ਏਕ ਚੰਹਨ ਰਾਜ/ਤਾ 

ਨ ਕਯਾਰਦਾੀਸਦਾੰ ਲੰਸਿਫਾ/ਵੋਚ ਗੋਆ ਹੈ /ਏਹ /ਹੰਊ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ /ਨਲਆਨ ਹੰ/ਨਿਆ,ਨ ਸੱਪ ਦੀੰ 

__ ਲਾਹਿਨ ਦਰ ਕਰਨ /ਵੋਲ /ਨੋਘਨ ਆ ਲੱਕ /ਇਨ ਨੂੰ ਲੋਲਨਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਨਦ ਹਨ ਤੇ /ਏਸ਼ ਦਾ ਮਾੰ 
ਸਣਾ ਕੇ /ਜਟੇ ਹਨ? ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਏ ਵਦੀ ੯ ਨੂੰ/ 5੭ ਲੰਵ-ਚਮਤਕਾਨ, ਪੁਕਾਨ/ 59 /ਮਆਲ, ਅੰਹ/ 

$> ਨਾਂ (ਹਠ ਪਰਾਇਆ ਨਨਕਾ ਇਨ ਨਅਰ ਓਨੇ ਨਾਂਏ' ਫੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ)/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

੧ਐਸ ਭਾਂਤ ਉਨ ਸਾਚੁ ਸੁਨਾਇ। ਦੇਵੈ ਦੋਇਨ” ਸਾਚ ਲਗਾਇ। 
ਤੁਰਕ ਕੁਰਾਨ ਔ ਹਿੰਦੂਅਨ ਬੇਦ। ਵਾਚ” ਕਹੇ ਉਨ ਸਚ ਸਚ ਭੇਦ॥੫੬॥ 
ਇਕ ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਚਲੈਂ! ਗਯੋ। ਊਹਾਂ ਮੇਲਾ ਥਾ ਸਿੱਧਨ ਕਯੋ। 
ਕਰ ਗੋਸਟ ਤੇ ਭੀ ਜਿਤ ਲਏ। ਲਾਇ ਸਿਧੀ ਤੇਉ ਥਕ ਗਏ॥੫੭॥ 
ਸਿਰ ਕੁਰਲਾਣੈ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈਂ। ਹਾਰ ਸਿਧਨ ਜਾਇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ। 
'ਨਾਨਕ ਸਿੱਧ ਨਵਾਂ ਇਕ ਭਯਾ। ਸਭ ਕੀ ਲਾਹਿ ਸੋਊ ਲੈ ਗਯਾ॥੫੮॥ 
ਸੁਨ ਉਨ ਸਿੱਧਨ ਕੀਯੋ ਹੱਕਾਰ। 'ਈਹਾਂ ਆਵੇ ਤੋ ਜਾਉਗਾ ਹਾਰ।' 
ਯਹ ਸੁਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਾਂ ਸਿਧਾਰੇ। ਉਸ ਕੋ ਜੀਤ ਗੁਰ ਆਗੇ ਪਧਾਰੇ॥੫੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫਰੀਦ ਪਟਨੱ ਮੁਲਤਾਨ ਮਧ ਉੱਚਨ? ਲੌ ਜੋ ਪੀਰ। 
ਸਬਹਨ ਸੋਂ ਕਰ ਗੋਸਟਾਂ, ਨਹਿ ਕਿਸ ਕੀ ਛਡੀ ਤਤਬੀਰ॥੬੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸੇ ਔਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਗਨੀਐਂ:। ਪਹੁੰਚੈ ਤਹਾਂ ਸਿੱਧ ਜਹਿਂ ਸੁਣੀਐ। 
ਉਨ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇ। ਝੂਠ ਛੁਡਾਵੈਂ ਸਚ ਦੇਂ ਲਾਇ॥੬੧॥ 

ਦੌੰਹਰਾ॥ 

ਇਮ ਕਰ ਸੈਲ ਪੰਜਾਬ ਕੀ "ਲੀਨੇ ਲੋਕ ਪਤਯਾਇ। 
ਕਿਤ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮੋਂ ਲਾਇ॥੬੨॥ 
ਸਭੀ ਹਕੀਕਤ ਉਨੈ ਕੀ, ਇਹਾਂ ਲਿਖੀ ਯੌ ਨਾਹਿ। 
'“ਜਨਮਸਾਖੀ ਪੁਰਾਤਨੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹੁਇ ਚਾਹਿ"॥੬੩॥ 

$ /ਏਸ਼ ਤਰੂ/ 2 ਦੰਹਾਂ ਨੂੰ (/ਹਦਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ?/ = ਲਚਨ/ # ਅਜਲ ਲਟਾਲ! /ਲੇਲ੍ਹਾ 
ਭਰਦਾਸਪਰ /ਵਚਾ ਸਟਾਲ ਤੱ 2 ਕੰਹ ਟੱਖਣ ਵੱਲ ਮਹਾਂਦਵ ਦਾ ਅਚਲ' ਨਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੰ/ /ਏਥੇਂ.ਆੰਤਗੁਰ 
ਨਨਨ ਦੋਵ ਲੀ ਦਾ ਗੌਰਯ ਪੀਆਂ ਨਾਨ ਸੰਮਤ 9੫੮੬ (੧੫੨੯ ਲੀ /ਵੋਚ਼ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੱਏ ਨੰਲ ਟਾ ਹਰਾ 
ਵਰਣਨ /ਨਟ ਲੋਲਟ' /ਵੇਲ 2/ ਆਲਾ ਗੱਟੇ /ਨੈਵਰਾ/ਤੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਣਨ' (ਡਾਲਾੰ 

ਉਰਦਾਸ ਨ ਵਾਦ 5) /ਏਲੋ /ਨੈਵਰਾਤਨਾੰ ਦਾ ਐਲਾ ਫੱਗਣ ਸਦਾ 5# ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ/ ੫ ਲਾਲ ਗੁੰਦਾਣ 
/ਏਕਾ ਜੱਗੀ ਲੈ ?7ਹਲਮ ਤੌ ਝਾਨਾਂ ਕੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ /£ਕ ਪਹਾਈਾ /ਟੱਲੋਂ ਪਰ ਗਹਿੰਦਾ ਨ /ਏਹ ਭਜਨ 
ਸਾਹਾ ਨੀ ਡਰ ਨਨਕ' ਦੇਵ ਲਾ /ਏਲੋਂ ਪਧਾਨੇ ਸਨ, /ਏਹ ਆੱਤਗਨੂ ਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲ਼ ਗੋਇਆ ਹੈ 'ਸ਼ਲ 
ਉਭਦਾਣਾੰ /ਫਗਾ ਅਨ ਗਲੇ (ਨਨਕ ਪੁਕਾਲ) ੬ ਆਕ੪ਟਨ; ਕਾਲ਼ਾ ਸ਼ੇਖ਼.ਫਨੀਦ ਨਨਰਗੰਲ ਦੇ /ਟਕਾਣ ੨“ 
੭ ਇੰਲਾ ਦਾ ਨ. 5ੱਚ ਸ਼ਾ, /ਨਿਆਸ਼ਤ' ਝਹਾਵਲਰ /ਵੋਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਟੱਖਣਾੰਂ /ਕੈਨਾਨੇ /ਇਕ ਨਗਨ 

/ਏਹਾ ਅਨੰਕਾ ਨਾਂ ਦੀ /ਨਹਾ/ਇਸ਼ ਪੁਨਿੱਹ ਅਨਲਾਨ ਹੈ/ ੮ /ਨਣੰਲ ਨੁਮਾਨ ਕਰੀਏ ੯ ਲੱਕਾਂ ਣਾ ਤਨੱਲਾ 
ਕੱਤ; ਭਗੌਲੇ /ਵੇਦ ਨੰ ਲਏ ਸ਼ਠਗਾਵਾਨ ਝਣਾ ਜਏ/ ੭ ਘਰਾਤਨ ਸਨਮ ਸਾਨ (/ਇੰਡ ਆਫਸ਼ ਵਾਲਾਂ 
ਸਨਨ' ਨਾਥ ਹਰ ਨਨਕ ਏਵ ਲੀ ਕ?/ 55 /ਇਂਛਾ/ 



ਕਲਜੁਗ ਐ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗੋਸਟਿ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 

(ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ) ਰ 

੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਲਜਗ ਔ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਖੀ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਲਿਖ ਆਗੈ ਗਏ, ਦੇਖ ਬਤਾਊਂ ਸੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

` ਕਿਛੁਕ ਭਾਵ ਗੁਰ ਸਬਦ ਬਿਚਾਰ। ਕਹੋਂ ਦੇਖ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ'। 
ਕਲੂ” ਨਰਕ ਚਹਿ ਪਾਪੀ ਪਾਇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਹੈ' ਕਢਾਇ॥੨॥ 
ਕਲੂ ਚਹੈ ਪਾਪੀ ਡੂਬ ਜਾਇੰ। ਬਾਬਾ ਚਹੈ ਉਨ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇ। 
ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਛਡੈ ਨ ਬਾਣਾ। ਤਾਰਯੋ ਚਾਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ॥੩॥ 
ਤੌ ਕਲਜੁਗ ਮਨ ਆਯੋ ਰੋਸ। 'ਲਈ ਨਾਨਕ ਮੋਹਿ ਅਦਾਲਤ” ਖੋਸ। 
ਹਮ ਚਾਹੈਂ ਨਿਜ ਅਦਲ“ ਬਹਾਯਾ। ਨਾਨਕ ਚਹੈ ਨਿਜ ਧਰਮ ਬੁਤਾਯਾ॥੪॥ 
ਹਮਰੋ ਉਸ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨ ਮੇਲ'। ਕਲਜੁਗ ਯੋ ਆਯੋਂ ਮਨ ਖੇਲ। 
ਹੋਇ ਸੁ ਕਥਾ ਜਿਸ ਸੁਨਨੈ ਲੋਰ। ਲਏ ਦੇਖ ਵਹਿ ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ॥੫॥ 

ਅਥ ਦੱਖਣ ਪੁਸੰਗ ਤੁਰਿਯੋ 

(ਦੱਖਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਖਨ ਦਿਸੇ? ਤੁਰੇ ਸੁ ਕਰਨੇ ਸੈਲ। 
ਸਬਦ ਸਾਖੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਰ ਲਯੋ ਗੈਲ-॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਜਹਿਂ ਜਹਿਂ ਦੇਵਲ ਤੀਰਥ ਦੇਖੇ। “ਸਭ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਰਕਨ ਕੀਏ ਪੇਖੇ। 
ਦੇਵਲ ਢਾਹਿ ਮਸੀਤੇਂ ਮਧ” ਕਰੀ। ਮੂਰਤ ਮਧ ਕਰ ਨਕਟੀ”? ਧਰੀ॥੨॥ 

9 /ਵੋਚ, /ਵੋਚੰ/ ੭ ਕਲਲਗ/ ੨ /ਲਰਦ, ਨਭਾਓੰ/ ੬ ਜੀਵਾਂ ਏੇ ਕਰਨਾਂ ਬਾਠੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ.ਸਜਾ ਟੋਣ 

ਦਾੰ /ਨੁਆ/ ੫ /ਏਨਸਾਫ, ਆਏ) ੬ ਲੱਤ, ਜ਼੍ਰਰਤ/ .੭ /ਦਲ਼ ਫੱਲਹ ਤਰਫ/ ੮ ਨਾਨ ਨਾਲ, ਮਗਰ? 

੯ ਏਫਾਲ਼ਲ਼ ਦੋਟ ਅੰਦਰ, 0ਜਜ਼ ਮੰਦਰ (ਕਾਲ ਦੋਵਾ ਕਹਇਅਉਂ ਦੋਵਲ' ਧਨਾਸਰੀ ੫0) %੦ ਲੱ ਤੁਰਜਾਂ 
#ਰਲ਼ਾਤ ਅਸ਼ਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਘਾਂਵੇਤੁ ਕਰ /ਦਤੇ ਹਾ ਸ਼ਾਨ ਮੰਟਰਾ ਵੇਲ/ 55 /ਵਚ, /ਵਚਕਾਰ (%ਦਰ 

ਢਾਹਾ ਕੇ /ਵੋਲ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾੰ ਕਾਂ ਅਸੀਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ /ਇੱਤੀਆਂ)/ ੧੨ (ਨਰਤਆਂ ਦੇ) ਨੱਕ ਕੱਟ /ਦਂਤੋ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ __ ੫੧ 

ਯੌ ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਸਬਦ ਉਚਾਰਜੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਧਾਰਜੋ। 
'ਖੁਰਾਸਾਨ' ਖਸਮਾਨਾਂ” ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ॥' 
'ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ'॥੩॥ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਕਲਜੁਗ ਛੋੜਯੋ ਨਾਹਿ ਕਿਸ ਹੂੰ ਦੇਵਤ” ਮੱਧ ਬਲ। 
ਕਸ਼ਟ ਕੀਏ ਸਭ ਥਾਇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਅਨ ਕੇ “ਪੂਜ ਥੇ॥੪॥ 

ਅਥ ਪੂਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਰਿਯੋ 

(ਉਦਾਸੀ ਪੂਰਬ ਕੀ) 
ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੋ ਕਾਕੇ ਪਨ ਦਿਰ ਜਬ ਪੁਰਬ ਸੈਰ ਬਿਚਾਰ। 
ਝੁਠ ਸਾਚ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਢਪਯੋ?, ਦੇਖੀਐ ਸੋਊ ਉਘਾਰ"॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਯੋ ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ।ਰਿਖੀਕੇਸ਼ 'ਰਿਖੀ ਦੇਖੇ ਥਾਨ। 
ਪਾਰ ਲੰਘ ਵਲਭੀ” ਤਹਿ ਦੇਸ। ਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜੋਗੀ ਭੇਸ॥੨॥ 
ਸਿਧ ਚੌਰਾਸੀ ਕੇ ਊਹਾਂ ਧਾਮ'"। "ਗੋਰਖ ਮਤੋ ਹੁਤਿ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। 
ਉਹਾਂ ਕਲਜੁਗ ਕਾ ਭਯੋ ਪਸਾਰਾ। ਸਿੱਧਨ ਤਹਿ ਜੋਰ ਲਾਯੋ ਭਾਰਾ॥੩॥ 
ਤਹਾਂ ਬਾਬੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਯਾ। ਗੋਰਖ ਮਤਯੇਂ 'ਮਤ ਨਾਨਕ" ਸਦਵਾਯਾ। 

$ ਛਾਲ ਦੋ ਰਝਾ ਵੱਲ ਦਾ/ਏਕਾ ਪੱਤ/ ੭ ਆਲਕੰ/ ਤ ਪਰਚ£ /ਨੈੱ ਕਰਾਨਾਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਘਰਜ਼ਾ 
ਲਾਓਣਾ-/ਸੋਹਾਂ ਲਾਂ ਕਰਾਆਤ ਵਸ਼ਾਓਂਣਾ/ ੪ ਦੇਵਤਾ (/ਕਸ਼ੋ ਵਾਂ ਦੇਵਤਾ /ਵਚ ਕਲਲਨਾ ਨੇ ਕੋਟੀ ਸ਼ਲ ਸਕਤਾ 

ਨਾਂ ਗਾਂਹਣ /ਦੱਤ/ ੫ ਠਜਣ ਯੱਗ/ ੬ ਮਨ /ਢੋਲ /#ਆਲ਼ ਆਇਆ” ੭ ਫੱਕੇਆ; ਲੁਕਾਇਆ ਗੋਇਆ 

(7 /ਜੋਥੋ /ਨਲ਼ੇ ਵੀੰ ਝੁਠ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ੭/ ੮ ਇੰਘਝ ਕੇ. ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਘਗਟ ਕਰ ਕ&/ ੯ /ਨਲ਼ਆਂ ਦੇ 

%ਸ਼ਥਾਨ ਵੋਲ/ 5੭ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤ (ਦਾ /ਏਲਾਕਾ) ਵੱਲਭ (ਲਨਨ 98੨੨੭ &02) ਵੈਸਨਵ ਮਤ ਦਾ /ਏਕਾ 
੭ਨੀਨਆ ਸੰ /ਲੈਸ਼ ਦਾ ਚੋਲਾ ਭਗਤਾ ਨਰਦਾਨ ਨ) 55 ਲਹੂ! ਅਨਥਾਨ; ਡੋਰ? 5> ਲੱਰਖ ਮਤਾ- /ਲਿਲ੍ਹਾ 
ਨੰਨਤਾਲ਼ (ਉਤਰ ੫ਦੋਸ਼) ਦਾ ਤਹਿਲੀਲ ਸ਼ਤਾਰਗੰਨ ਦਾ/ਏਕਾ ਨਗਗ, ਨਂ ਪੰਲਲੰਤ ਤੱ ੧੫ .ਨੰਡ ਉੱਤਰ 
ਪੰਛਨ' ਵੱਲ ਗਠਿਤ ਹ/ ਗੁਰੂ ਨਨਕਾ ਦੇਵ ਨਾ ਦੀ /ਏਥੋਂ ਝੰਜਰਨਾਥ ਤੇ ਭੰਨਰਨਾਸ਼ /ਨੈੱਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੌਸ਼ਟਾ ਹੱਈ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ /ਨਿਤਣ ਤੇ ਨ੍ਹਨ ਦੋਣ /&ਛੋਂ /ਇਸ਼ ਦਾ ਨ ਨਨਕ ਅਤਾ' “/ਨ% 9= ਨਾਨਕ ਅਤ 



੫੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬਦਰੀ! ਕਿਦਾਰ” ਐਂ ਦੇਸ ਉੜੀਸੇ। “ਜਗਨਨਾਥ ਲਖਿ ਆਗੈ ਬੈਸੇ॥੪॥ 
“ਹਿੱਗ ਖਲੜ ਜਿਮ ਖਲੜ ਮੁਸਕਾਵੈ“। ਸਚ ਹਿੰਗ ਕਹੂੰ ਢੂੰਡੀ ਨ ਪਾਵੈ। 
ਸਜਨ ਠੱਗ ਬਡ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਭਗਤਿ£ ਓਹਲੈ ਗਲ ਲੋਕਨ ਕਟਾਏ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਇ ਸਿਖ ਕੀਯੇ ਸਾਚੋ ਗਯਾਨ ਦਿ੍ੜਾਇ। 
ਐਸੇ ਕੀਏ ਅਨੇਕ ਸਿਖ, ਕੋ ਸਭ ਸਕੈ ਗਿਨਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਠੱਗੀ ਤੇ ਦਏ ਠੱਗ ਹਟਵਾਇ। ਕੁਰਾਹੋਂ ਮੁੜ ਸੁਭ ਰਾਹ ਦੀਏ ਪਾਇ। 
ਸਬਦ ਸਾਖੀ ਸਚ ਦੀਨੇ ਲਾਇ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਈ ਬਹੁ ਥਾਂ ਪਾਇ॥੭॥ 
ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜੋੜ ਕਰਾਵੈੱ। ਸਤਿਨਾਮੁ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈਂ। 
ਔਰ ਖੁਲਾਇ ਕੈ ਪਿੱਛੇ ਖਾਇੰ। ਦਯਾ ਧਰਮ ਇਤ ਲਾਏ ਰਾਹਿ॥੮॥ 
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋ ਓਈ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਗੁਰ ਆਖੈ ਤੇਈ। __ 
'ਹਮ ਕੋ ਕੂੜੇਂ ਦੀਓ ਹਟਵਾਇ। ਸਤਿ ਸਬਦ ਹਮ ਦੀਨੈ ਲਾਇ॥੯॥ ` 
ਦੇਸ ਬੰਗਾਲੈ ਐ ਕਾਵਰੂ? ਦੇਸ। ਲੰਘ ਗਏ ਰਾਜ ਤ੍ਿਯਾ ਦੇਸ। 
ਸ਼ਿਵਨਾਭ” ਦੇਸ ਕੋਉ ਰਾਜਾ ਕਹੇ। ਤਿਹ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਬਨਵਏ॥੧੦॥ 

5 ਝਦਰਨਾੜ ਲਾਂ ਝਦਗੀਨਰਾਯਣ (ਝਦਾਓਕਾਸਹਮ) ਕੜ੍ਹਵਾਲ ਦੇ /ਏਲਾਕੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦਾੰ ਦੇ ਪੰਛਆਾੰ ਕੱਢੇ 

੪ਰ ਲਤ ਹੈ/ /ਏਹ ਅਸਥਾਨ ਨਰਨਾਰਾਯਣ #ਵਤਾਰ ਏਂ ਤ੫' ਕਰਨ ਟਾ ਹੈ/ /ਹੰਦੂਆਂ ਦਾ /ਵਲੇਸ਼ ਤੀਰਿਲ਼ਾ 
ਹੈ/ ੭ ਕੰਦਾਰਨਾਥ-- /ਟਕ ਤਾਨਿਲ਼ ਨੰ ਗੜਹਵਾਲ (ਉੱਤਰ ਪਦੇਨ) /ਵੇਚਾ ਰਦਾਂਹਿਆਲੇ ਦੀਂ ਝਰਫਾਨ ਧਾਰਾ ਦੀ 
ਲਟਾੰ ਤਲੇ ਆੱਲੇਤ ਹੈ /ਟਲੋਂ ਸਦਾੱਨਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ/ = ਲਲੰਨਾਲ--ਓਤੀਲਾ /ਵੈਦ ਕਟਕ /ਨੈਲ੍ਹੇ ਦਰ 
ਸ਼ਮੰਦਰ ਕੰਢੇ ਪੁਲਸ ਤਰਲ, ਪਗਾੰ' /ਵੋਚ /ਏਸ ਦੀ ਲਹੁਤਾ ਆਨਤਾ ਹੈ/ /ਏਲੋਂ ਹਝ ਨਦਾੰ 2 ਨੂੰ ਰਲ 
ਯਾਤਰਾ' ਦਾ 0/ਸਿੱਧ “ਨਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ/ ਮਟਰ /ਵਚ /ਵਲ਼ਨੂੰ ਅਥਵਾ /ਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੀ ਦੀ/ਏਕ ਪਾਲ ਮਰਤਾੰ ਹੀ 
/ਨੋਸ਼ ਦਾ ਨਮ ਲਗੰਨਯ ਦੈ ਨਰ ਨਨਕ ਏਵ ਜਾ/ਏਲੋਂ ੧੦੦੯ ਈਂ /ਵੋਚ 6੫ਦੋਸ਼ ਦੌਣ ਲਈਂ ਪਧਾਨੇ ਸਨ? 

ਨਗਨ ੭ ਥਾਲ਼' ਵਾਲਾ (ਆਰਤੀ-ਸਨਲਨੀ%: 5) ਸ਼ਝਟ /ਟਥੋ ਹੀੰ #ਚਾਂਨਆ /ਨਆ ਨੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਦਾ 
/ਕੁੱਘਾ ਨਲ ਕਾੱਲ੍ਯੁਨ ਡਾ ਆਮਦ ਨਰਮਖ਼ ਲਾਂਣਆ/ 8 /ਨਵੇਂ /ਹੰਨ (ਨੰਗ) ਤੇ ਖਲ (ਚੜਾ) ਲੱ੭ਸ਼ਕ 

ਆਉਂਦਾ ਹੰ/ ੪ ਨਸਕ ਵੱਟਾਂ ਹੈ /ਉਨ੍ਹਾਂ/ਵੇਦਂ) ਗੰਹ ਆਉਂਦਾ ਹੰ/ ੬ ਭਨਤਾਂ (ਭਗਤਾਂ ਏ ਪੱ ਲੱਕਾਂ ਟੇ ਗਲੇ 

ਕਟਦਾ.ਨੰ?.੭ ਕਾਮਰੂਆ-ਆਸਾਮ #ਵੇਚ 2/ਰਲਾਂ ਲੰਗਾਲ਼ ਦਾ ਭੁਟਾਨ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਘਰਾ ਨੱਲਤ /ਟਕਾ /ਲੇਲ੍ਹਾ ਤੇ 
ਉਸ ਦਾ /ਏਲਾਕਾ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇਵੀਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲਾਨ ਸਮਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹ/ /ਇਹ ਦੋਲ ਮੰਤਰ, ਸੰਤਰ ਤੇ ਟੂਣੇ 

` ਨਾਦ ਲਈਂ ਪਾਸਿ ਨ) /ਏਸ਼ ਟਾ ਪੁਧਾਨ ਨਗਰ ਗੌਹਾਟਾਂ ਨੰ/ ੮ ਜਨਮ ਨਾਲ ਅਨਨਾ /ਨੱਹਲ (ਨੰਨਲਾ) 

ਟ0/ ਦਾ ਰਾਸ, /ਨੈਫਨਲ ਰਾਜਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੰਦ ਜੀ ਦਾ /ਨਿੱਲ ਗੋਇਆ ਆ, 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਸੀ ਦੇਸ ਬਾਬੇ ਗਯੋ ਜਿਹ ਬਹੁਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। 
ਤੇ ਸਿਖ ਭਏ ਸੰਗਤ ਬਣੀ, ਜਾਨ ਲਯੋ ਭਗਵਾਨ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗਯੋ ਕਲੂ” ਤਿਹ ਤੇ ਕਰ ਕੂਚ। ਲਿਖੀ ਨ ਸਭੀ ਕਹੀ ਕਰ ਸੂਚ”। 
ਔ ਜੁ ਸਭ ਹੀ ਸਾਖੀ ਲਖਾਊਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਧੈਂ! ਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਉਂ ॥੧੨॥ 
ਤੌ ਬਾਬਾ ਕਹੁੰ ਅਗੈ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਾਇ ਵੜੇ ਕਿਤ ਸਮੁੰਦੁ ਮਝਾਰੇ'। 
ਸੰਗਲਦੀਪ“ ਲੰਘ ਔਰ ਕੇਤੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਪਰਤ ਨ ਨਿਜ ਕੋ ਭੇਤੇ॥੧੩॥ ਰ 
ਬਾਬੇ ਕੀ ਗਤ ਬਾਬੋ ਜਾਣੈ। ਹਮ ਉਸ ਕੀ ਕਿਮ ਸਕਤਿ ਬਖਾਣੈ। 
ਬਾਪ ਜਨਮ ਕਯਾ ਬੇਟੋ ਕਹੈ। ਬਾਬੈ ਕੀ ਗਤ ਬਾਬੋ ਲਹੇ”॥੧੪॥ 
ਉਤ ਦੇਸ ਬਾਬੋ ਜਾਇ ਜਰੂਰ। ਹੋਹਿੰ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮੂਰਖ ਕੂਰ"। 
ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਯੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਉਨ ਲੋਕਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਯੋ॥੧੫॥ 
ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਹ ਥਾਂ ਬਨਵਾਈ। ਕੀਯੋ ਸਿਖ ਤਹਿੰ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ। ਰ 
ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੈ ਅਜ਼ਮਤ" ਲੈਣ। ਉਸ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਗੁਰ ਤਿਮੇਂ ਕਰ ਦੈਨ॥੧੬॥ 

ਅਥ ਪਸਚਮ” ਕੋ ਪੁਸੰਗ 

(ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

੧੧ਮਰਦਾਨੈ ਬਾਬੇ ਕਹੀ, 'ਹੌਸ'? ਰਹੀ ਮਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਔਰ ਸੈਲ ਹਮ ਬਹੁ ਕਰੇਂ, ਕਾਬੋ ਦੇਖਯੋ ਨਾਂਹਿ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਬਾਬੋ ਜੀ ਉਸੈ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਤੈ ਹਮ ਕਿਮ ਨਹਿ ਅਗੈ” ਬਤਾਯੋ। 
ਜਬ ਕਹਤੋਂ ਤਬ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। ਕੈਸੀ ਥੀ ਯਹ ਦੇਰ ਲਗਾਈ'॥੨॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਖੀਂ ਮਿਟਵਾਇ”। ਜਾਇ ਖੁਲਾਯੋ ਹਜ ਕਾਬੇ ਥਾਇ। 

5 ਕਾਂਲੋਨਨ/ ੨ ਸੰਕੌਜ/ = ਵੱਧ ਲਾਣੇ ਲੱਨ ਹੋਂ ਲਾਵੇ/ # /ਵਚ, /ਵੇਚਕਾਰ/ ੫ /ਨੰਹਲਦਾੀਘ ਭਾਰਤ 

ਦੱਖਣ ਵੱਲ “ਏਕਾ ਟੂ; /ਨਿਸ ਨੂੰ ਲੱਕਾ ਆਥਦੇ ਹਨ? ੬ ਪੰਦੇ (/ੈਨਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਭੋੜ ਨਹੀੰ ਮੈਂਦੋ ਪਤਾ ਨਹਾ 
#ੰਨਦਾ ਅੰ /ਨੇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ)/ ੭ ਲਵੋ ਸਮਝ ਸਾਣੰ/ € ਕੂੜ ਡਨੰ/ ੯ ਵੱਡਆਣ) ਕਰਆਤ/ 9੦ ਪੱਛਮ 

ਪੰੱਛਨਾ-ਏੋਸ਼/ 55 ਮਰਦਾਨੇ ਨੰ ਝਾਲਾ ਨੰ ਨੂੰ /ਕੋਹ) 92 ਹਵਨ /ਟਡਾ; ਭ7ਹਲ਼/ 9= ਘੰਹਲਾਂ/ 

95 #ਆਟਣ ਲਲਾ/ਕੇਹਾ/ _ 
----= ਜਾਦਾ ਦਾਦ =================-ਦ= -<<== 



ਦਿ. ੦੨. 
ਪ੍ਰਿਥਮੈਂ ਜ਼ਾਰਤ' ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਫੈ ਔਰਹਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ॥੩॥ 
ਬਾਬੈ ਡੇਰਾ ਵਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਓ। ਹੁਤਯੋ ਰਾਹ ਜੋ “ਮੁੰਦਗੋ ਥੀਓ। ਚ 
ਇਤ ਖਾਤਰ ਥੋ ਧਰਯੇ ਮੁੰਦਾਇ। ਆਵੇ ਪੀਰ ਖੁਲ੍ਹ ਆਪੇ ਜਾਇ॥੪॥ 
ਐਸੀ ਭਈ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਕਲਾ। ਬਿਨ ਕੁੰਜੀ ਸੋ ਖੁਲ੍ਹ ਭਯੋ ਗਲਾਂ। 
ਐਸ ਅਚੰਭਾ ਲਖਜੋ ਮੁਜਾਵਰ“। ਜਾਨਯੋ ਪੀਰ ਇਹਾਂ ਕੋਈ ਆਵਰਾਂ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਮੁਜਾਵਰ ਸਮਝਿਓ, ਹੋਗ ਵਲੀ ਅਯੋ ਕੋਇ। 
ਯਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਯੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰ, ਢੂੰਡ ਦੇਖੀਏ ਸੋਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਨ ਵਲੀ ਨ ਪਾਯਾ। ਕਿਨੈ ਨ ਖੋਲੈ ਹਥ ਸਬਹਨ? ਲਾਯਾ। 
ਰਲਿਮਿਲਿ ਕੈ ਸਭ ਲਾਇ ਰਹੇ ਜੋਰ। ਸਗਵਾਂ- ਅੜ ਰਹੇ ਜੋ ਥੇ ਔਰ॥੭॥ 
ਲਬ, "ਤੀਆਂ ਰ 
ਬਹੁਤ “ਸੋਚ ਮੁਜਾਵਰਨ ਅਈ। ਯਹ ਤੋ ਬਾਤ ਭਈ ਅਬ ਨਈ”॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਹਾਂ ਮੁਜਾਵਰਨ ਮਨ ਮਿਥੀ; ਹਿੰਦੁ ਆਇਓ ਹੋਇ। 
ਜਾਵੈ ਪਤ ਗਵਾਇ ਹਮ, ਜਾਦੂਗਰਿ”? ਕਰ ਕੋਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੌ ਬਾਬਾ ਦੇਖਾ। ਲਖਿਓ” ਬਾਬਾ ਉਨ ਹਿੰਦੂ ਭੇਖਾ। 
ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਬਾਬਾ ਥੋਂ ਪਰਾਂ”। ਘਸੀਟ ਉਨ੍ਹੈ ਵਲ ਦੂਜੀ ਕਰਾ॥੧੦॥ 
ਉਸੀ ਵੱਲ ਕੇ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਿਕਾਰਯੋ“ ਸੋਊ ਅੜ ਰਹੇ। 
ਦੇਖ ਮੁਜਾਵਰਨ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਬਾਬੋ ਸੁਟਿਓ ਕਢ ਬਾਹਰ ਲਾਗ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਦਰ ਸਭ ਹੀ ਮੁੰਦ ਭਏ, ਰਹੇ ਜੋਰ ਸਭ ਲਾਇ। 
ਉਹਾਂ ਹਾਜੀ ਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਉਨ ਦਯੋ ਸਿਯਾਨਾ ਬਤਾਇ॥੧੨॥ 

9 /ਲਿਆਰਤ, ਤਰਨ ਘਯਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਟਰਸ਼ਨ/ > ਰੱਜ; ਅੱਕੇ ਦੀ ਆਵੱਤਰ ਆਗੰਜੈਟ, ਕਾਬਾ/ ੨ ਬੰਦਾ 

ਕਾਠਾ /0ਆ ਨ # ਅੰਨ %% ੫ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਜਾਨੀ/ ੬ ਆਵਤ ਆ/ਠਿਆ ਹੰ/ 2 ਸਾੱਠੇਆਂ ਨੰ/ 

੮ ਸਨ! ਬਲਾਕ ਓਸੇ ਤਰਹ! /ਟੈਨਿ-/ਲਨ/ € ਅੜੇ ਹੱਟ ਝੰਦ (ਸੋਂ ਪਲ ਸਨ)/ 52 ੭ਜਾਵਰਾਂ ਨੂੰ /ਨਆਆਲ਼ 
ਆਭਇਆ/ 55 ਨਵਾ? $੭ ਲਦੂਗਨੀ 9= ਦੇੱਖਿਆ/ 9£ /#ਆ ਹੋਇਆ ਆ 9੫ ਲੱਫਆ (/ਜੇਸ 

ਪਨ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਦੋ ਘੋਰ ਲੱਕ: ਸ਼ ਵੱਲ ਦੇ ਟਰਵਾਲ਼ੇ ਝੰਟ ਹੱ ਨਏ?/ %/ਨਂਵਾਣ ਕੰ (ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਸ /ਦਿਤਾ)/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨੈ' ਕਹਯੋ: 'ਯਹ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਪੀਰ। ਰ 
ਇਸ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ "ਇਕਸਜਾਨੇ। ਇਨ ਦੋਊ ਇਕ ਸਾਰ” ਪਛਾਨੇ॥੧੩॥ 
ਹੱਕ ਨਾਮ ਇਨ ਸਚ ਦਿੜਾਯਾ। ਇਨ ਰਾਹਿ ਸੱਚੇ ਹੈ ਜਗ ਲਾਯਾ। ਨਾ 
ਤੁਰਕ ਬੰਦਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਿ” ਲਾਏ। ਕੁਫਰ” ਹੰਕਾਰੇਂ ਦੋਊ ਹਟਾਏ॥੧੪॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਜਾਂ ਕੈ ਇਤ ਪਗ ਪਾਇ ਅੜੇ ਦ੍ਰਵਾਜੇ ਨਹਿ ਖੁਲ੍ਹੇ 
ਜੌ ਦੇਵੋ ਬਦ ਦੁਆਇ, ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਛ ਹੋਰ ਹੁਇ'॥੧੫॥ 

ਤਬ ਉਨ ਕੀਓ ਵਿਚਾਰ ਲਾਇ ਜੋਰ ਹਮ ਸਭ ਥਕੇ। 
ਖੁਲ੍ਹਜੋ ਨ ਕੋਊ ਕਿਵਾਰ", ਹਮਰੀ ਸ਼ੇਖੀ ਇਮ ਗਈ॥੧੬॥ ਵਾ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮੈ ਮੁਜਾਵਰਨ “ਮਤੋ ਮਤਾਯੋ। 'ਯਾਂ ਕੋ ਹਥ ਦਰਵਾਜਨ ਲ੍ਹਾਯੋ। 
ਲਾਯਤਿ ਖੁਲੂ ਦਰਵਾਜੋ ਅਏ। ਤੌ ਯਹ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਹਮ ਭਏ॥੧੭॥ 
ਜੌ ਇਸ ਤੈ ਨਹਿ ਖੁਲ੍ਹੈਂ ਕਿਵਾਰ। ਤੌ ਇਸ ਦੇਯਗੂ” ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ। ਰ 
ਮੁਖ ਮੀਠੈ ਹੁਇ ਕਰਹੁ ਅਬ ਬਾਤ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਯੋਂ ਕਰਾਮਾਤ'॥੧੮॥ 
ਹਾਬ ਜੋਰ ਸੋਊ ਠਾਢੇ ਭਏ। "ਮਧ ਅਰਬੀ ਕੇ ਉਸ ਬਚ ਕਹੇ। 

__ਉਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਦਏ। ਕਰ ਆਦਰ ਤੇ ਪਾਸ ਬਹਏ॥੧੯॥ 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਉਨ ਬਿਨਤੀ ਕਈ। 'ਖ਼ਤਾ” ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਹਮ ਤੈ ਭਈ। 
ਤੁਮ ਹਥ ਲਾਇ ਕਿਵਾਰ ਖੁਲ੍ਹਾਵ। ਤੁਮ ਹਾਜੀਅਨ ਕੋ ਹੱਜ ਕਰਾਵੈਂ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਯੌ ਕਯੋ ਮਰਦਾਨੇ ਬੋਲ ਸੁਨਾਇ। ਰ 
ਉਠ ਤਿਨ ਦੀਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਰ ਆਇਸ”” ਬਾਬੇ ਪਾਇ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮ ਮਰਦਾਨੈ ਮਦੀਨੈ"ਦ ਦਿਖਾਯੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੈ ਗੁਰ ਅਗੈ ਸਿਧਾਯੋ। 

6 /ਏਕਂ /ਨਿਹ)/ ੭ /ਇਕ ਸਮਨ /ਇਕੇਂ ਨਿਹਾ/ = ਭਗਤੰ0 ੪ ਕੰਠ ਦਾ ਹੱਦ ਤੱ /ਇਨਕਾਰ ਨਲ਼ਤਕਤਾ/ 
੪ /ਕਾਵੜ; ਫਰਵਾਜਾ/ ੬ /ਇਲੋ ਤਰਹਾਂ ਨਈ ਅੰਵਾਈੀ ਗਈ0 2 ੭ਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਸਲਾਹ ਕੰਠ 

੮ /ਦਆਨ)/ ੯ ੪ਲੋਂ ਨਏ/ ੭ #ਰਲਾੰਂ ਭਾਲ਼ਾ /ਵੋੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੱਤਿਆੰ) 55 ਭਡੱਲ .਼ਲਤੀ/ 5੭ ਆੱਨਆ; 

#ਆਦਨ ਹਕਨ/ ੧= #ਦੀਨਾ- ਅਠੜ ਦਾ /ਇਕ ਪਾਨ ਨਗਠ, /ਨਲੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹੰਮਦ ਸ਼ਰਹਲ ਦਾ ਏੇਹਾਂਤ 
ਹੀਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾ ਰੌਲਾ (ਮਕਲਰਾ? ਓਸੇ ਦ ਹੈ ਮਦੰਨੇਂ ਟਾ ਆਹਿਲਾ ਨਮ ਯਲਾੰਰੇਲ (ਲੀਆ 
ਹਾ£ਆ) ਨੰ 
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ਕਹੈ ਦੇਸ ਜਿਸ "ਪਸਚਮ ਨਾਇ। ਲੰਘ ਗਏ ਵਹਿ ਦੇਸਹਿ ਵਾਇ॥੨੨॥ 
ਚਲੇ ਚਲੇ ਕਿਤ ਅਗੈ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਾਇ ਵੜੇ ਕਿਤ ਸਮੁੰਦੁ ਮਝਾਰੇ। 
ਉਹਾਂ ਵਰਨ” ਸੋਂ ਭੇਟਾ ਭਈ। ਉਨ ਕੀ ਬਾਤੈ' ਜਾਨੈ ਵਈ॥੨੩॥ 
ਤੁਰਕ ਉਸੇ “ਖਵਾਜ ਖਿਜ਼ਰ ਸੁ ਆਖੋਂ। ਅਪਨੀ ਬੋਲੀ ਇਮ ਉਸ ਭਾਖੋਂ। 
ਊਹਾ ਮਰਦਾਨੈ ਨੇ ਭਉ ਖਾਯਾ। ਆਖ ਬਾਬੇ ਵਲ ਵਤਨ ਲਿਆਯਾ॥੨੪॥ __ 

ਅਥ ਉੱਤਰ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 

(ਉਦਾਸੀ ਉੱਤਰ ਦੀ) 
ਦੇਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਪਰਬਤੇ ਉੱਤਮ ਬਡੋ" ਸੁ ਦੇਸ“। 
ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਸੁਨਤਹਿ ਘਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਮਹੇਸ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ __ ਰ 

ਉਸੀ ਦੇਸ ਕੇ ਸੈਲਹਿ ਕਾਰਨ। ਲਵ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਨੀਹਲ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਾਲੀਅਨ ਛਡ ਫਿਰ ਧੌਲੀਅਨ” ਵੜੇ॥੨॥ 
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌ ਸਭੀ ਲਿਖੱਗੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਮਨਹੁੰ ਸੰਕੱਯੈਂ। ___ 
ਜਿਨ ਕੋ ਲੋੜ ਸੁਣਨ ਕੀ ਹੋਇ। ਬੱਚ ਪਰਸਤਲ ਤਰਨ ਲੈ ਜਿਮ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਬ ਪੁਜੇ, ਦੇਖਯੋ ਠੀਕ ਨ ਕੋਇ। 
ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਐ ਮੜ"' ਮਟੋ"?, "ਲਿੰਗ ਪੂਜਕ ਭਏ ਸੋਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹ ਕਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ। ਤਹ ਨਾਮ ਦਿੜ੍ਹਾਵੈਂ ਸਤ ਉਪਦੇਸ। 
ਤਊ 'ਮਰੀ' ਸੋਂ ਹਮ ਯੋ ਕਹਯੋ। ਬਾਬੇ ਸਾਖੀ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਲਹਯੋ॥੫॥ 
ਬਾਬੇ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂ ਗੰਭੀਰ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਲਿਖ ਥਕ ਰਹੇ ਪੀਰ। 

5 ਪੱਛਮ ਨਾਮ ਦਾ ਏਸ਼/ 2 ਵਰਣ- ਲਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਦੋਵਤ! ਪੁਰਾਣਾਂ /ਵੋਚ /ਏਸ ਨੂੰ ਕਰਦਮ' ਦਾ ਪੁੱਤਰ 

ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਨੇਆ ਹੈ. /ਏਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ' ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਆੰ ਮੰਨਿਆ /ੋਆ ਹੈ/ 
2 ਕਾਲ /#਼ਜ਼ਰ- /ਏਕ ਨਲਾਂ (ਗੱਨਆਵਫਲ ਦਾ ਘੱਤ: ਸੜਜਾੰ ਦਾ ਦੋਵਤਾ), ਵਰਣ /ਨੈਸ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੀ ਵੱਸ 
ਦਾ ਨੱਨੈਆ ਸਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਦੱਨੇਆ ਹੈ/ # ਵੱਡਾ/ ੫ ਉੱਤਮ ਦੋਸ਼/ ੬ ਮਹ#ਣਲਿ, ਵੱਡਾ 

2%70$/ ੭ ਨੁਕਸਾਨ) ੮ ਨੀਵਾਂ ਟੋਲ (ਧਾਰਨ) ੪ਹੜ ਦੱ ਲੜ੍ਹਾਂ ਪਾਨ ਟਾ ਦੋਸ਼) ੯ /ਇੱਟਆਨ ਨਫੰਦ/ 

5 ਨੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ/ 95 ਮੜ੍ਹੀਆਂ) ੧੭ ਅਠ; ਦੇਵ ਮੰਦਨ, ਸਾਧੂ ਦਾ /ਨੈਵਾਨ #ਸਥਾਨ) 
5੨ /ਨਵਾਨੈਂਗਾ ਦਾੰ ਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਸ਼ਾਕਤ/ 
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ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਬਾਬੇ ਕਈ। ਹਮ ਤੇ ਸਭੀ ਕਬ ਆਖੀ ਗਈ॥੬॥ 
ਬਾਬੇ ਸੈਲ ਅਕਾਸ਼ ਭੀ ਕੀਨਾ। ਬਾਬੈ ਸੈਲ ਬਹੁ ਕੀਓ ਜਮੀਨਾ। 
ਬਾਬੇ ਕੀ ਗਤ ਬਾਬੋ ਜਾਣੈ। ਕੈ ਜਾਣੈ ਜੁ “ਨਾਲ ਫਿਰਾਣੈ॥੭॥ 
ਜੌ ਉਨ ਕੀ “ਸਭ ਨੌਰ ਬਤਈਐ। ਬਧੈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁ ਲਿਖਿਓ ਚਹੀਐ। 
ਜੌ ਲਿਖੀ ਨ ਹੋਤੀ ਔਰਹਿ ਨੌਰ। ਲਿਖਤੇ ਹਮ ਸਬ ਹੀ “ਬਹੁ ਤੌਰ॥੮॥ 
ਯਾਂ ਤੇ ਏ ਮੈ ਸੂਚਯੋਂ£ ਧਰੋਂ। ਆਗੈ ਹੋਇ ਨ ਤੌ 'ਸ਼ੂਮ ਕਰੋਂ। 
ਜੌਨਹਿਂ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਨ ਹੋਇ। ਜ਼ਰੂਰਹਿ ਚਹਿਯਤ ਲਿਖ ਲਈ ਸੋਇ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਆਗੈ ਹੈ ਅਤਿ ਘਨੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਘਟਾਇ। 
ਆਗੈ ਹੈ ਪਰਛਿੰਨ' ਜੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਦਯੋਂ ਪੁਗਟਾਇ॥੧੦॥ 

ਸਾਖੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਚਲੀ 

(ਅਬ ਆਇ ਬੋਲਯੋ ਤੁਮਰੋ ਕਾਲ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗੈ ਸਾਖੀ ਯੋ ਸੁਨੋਂ ਹੁਤੇ ਪਠਾਣ ਦਿਲੀ ਪਤਸ਼ਾਹਿ। 
ਕਰੋਪੀ” ਕੀਨੀ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਦਯੋ ਮੁਗਲਨ ਕੋ ਤਖਤ ਪਲਟਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੋਦੀ” ਬੁਹਮਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਥੋ ਜਦੀ। ਉਸ ਆਵਤ ਵਕਤ ਬੁਰੈ ਭਯੋ ਤਦੀ"। 
ਓਨ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਫੜ ਪੀਰ ਮੰਗਾਏ। ਦੇ ਚੱਕੀ ਸਭ ਪੀਸਨ ਬਹਾਏ॥੨॥ 
'ਦੁਨੀਆ ਤੁਮ ਝੂਠੇ ਲੁਟ ਖਾਈ। ਨਹਿ ਕੁਮਾਤ ਕਿਨ ਹਮੇਂ ਦਿਖਾਈ'। 
ਤਹਿਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਅਨ ਕਹਜੇ। "ਜੋਗ ਛੂਡਾਵਨ ਹੈ ਤੁਹੀਂ 'ਅਹਯੋ'॥੩॥ 
ਤੁਝ ਹੀ ਕੋ ਹੈ ਸ਼ਿਰਦ ਕੀ ਲਾਜ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਭੇਖ ਰੁਖਨੇਵਾਜ। 
ਸਭ ਸੂਰਨ” ਕੇ ਦਲ ਨਹਿ ਹੋਇੰ। ਸ਼ੇਰ "ਝੱਲ ਮਧ ਏਕੋ ਕੋਇ'॥੪॥ 

9 ਨਾਲ /ਫਰਨ ਵਾਲ? ੭ ਸਭਾ ਤਰਹਾਂ ਸਨੀ ਭ9ਤ/ = ਨਨ੍ਹਾ ਕਾਨ: ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ/ ੬ #ੰਕੌਚ ਕਰਦਾ ਹਾ? 
੪ ਸੱਤਨ ਕਰ” ੬ ਫਕਾੀਂ ਹੱ ਨੁਮਤ/ 2੭ ਨੁੱਸਾ/ ੮ /ਏਲਰਾਹਨ ਲੱਦੀ /ਨੈਕੱਦਰ ਅਦਾ ਦਾ ਤਰ ਸੱ 

9੫5੭ 20. /ਵਚ /ਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆੱਹਨਲ਼ਾਹ ਗੋਇਆ/ 5੫੨੬ ਨੂੰ ਪਨੱਘਤ ਦੇ ਲੰਨ /ਵਚ ਲਾਲਰ ਨੰ 

/ਏਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ /ਦੈੱਤਾੰ ਤੇ ਲੱਦੀੰ ਪਨਣਾਂ ਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਟਾ ਕੇ /ਗਲ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਲ ਸਲਾਮਤ ਕੰੱਤਾ/ 
੯ ਤਦ ਹ$ ਉਸ ਵੌਲੋ/ 9੦ ਤੂੰ ('ਨਦੂ ਨਾਨਕ) 2 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੰ? 

55 ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਨ/ 52 ਲੇਲੇ /ਵਦ/ 



ਪਦ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਹਸਿ ਉਨ ਕਹਯੋ, ਤੁਮ ਸਭ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। 
ਹਮ ਕੌ ਜਸ ਤੁਮ ਦੇਤ ਹੋ, 'ਕੱਲ ਕੋ ਸਭ "ਭਲ ਹੋਗ'॥੫॥ 

ਰਹ ਚੋਪਈ॥ 

ਸਭ ਸੱਤਨ ਨਿਜ ਚੱਕੀ ਚਲਾਇ। ਸਿਰ ਕੋ ਟੋਕਰੀ ਉਚੀ ਦਿਖਾਇ। 
ਰ੍ ਦਯੋ ਪੜਦਾ ਸਭ ਭੇਖ ਪਰ ਪਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਧਿਕ ਭਯੋ ਜਸੁ ਵਾਇ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਯੋ ਹਾਥੀ ਹਥਵਾਨ ਕੋ, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯੋ ਉਠਾਇ। 
_₹ਉਨ ਹੁਤੀ ਟਹਲ ਸੰਤਨ ਕਰੀ, ਕਰੀ ਦਯਾ ਗੁਰ ਤਾਹਿਂ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੌ ਸੁਨ ਗੁਰ ਪਰ ਸ਼ਾਹਿ ਰਿਸਾਯਾ। ਯਹ ਜਾਦੂ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾਯਾ। 
ਸ਼ਹਰੋਂ ਇਸ ਕੋ ਦਿਯੋ ਕਢਾਇ। ਬਹੁਰ ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰਹੈ ਆਇ॥੮॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜਯੋ 'ਹਮ ਤੌ ਵਰੇ' ਆਇ। ਕਰ ਬਹਾਵੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਤਸ਼ਾਹਿ। 
ਅਬ ਆਇ ਬੋਲਯੋ ਤੁਮਰੋ ਕਾਲ। “ਅਠਾਰਾਂ 'ਸੋ ਅਠੱਤਰੇ ਸਾਲ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਦਈ ਫਿਟਕ ਸੀ ਗੁਰ ਉਸੇ ਭਈ ਬਾਇ' ਉਸ ਮਾਰ। 
ਤਬ ਦਿੱਲੀ ਚੁਗਤੇ” ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਬੇ ਧਾਰ॥੧੦॥ 

6 ਭਲਾ ਹੱਵੇਗਾ/ > ਓਸ (ਹਥਵਾਨ? ਨੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਲ ਸਵਾ ਕੰਤ? ੰ / = ਕੁੱਧ, ਗੁੱਸਾ ਕਾ; ਨਾਲਾਜ਼ 
ਹਂਠਆ/ ੪੬ ਸੰਤ ੧-2੮/ ਝਾਹੰਦਾ ਆ ਸੰਮਤ 5੫੭੮ (ਪੰਦਰਾਂ ਸੌਂ %ਨੱਤਨੋ)= 9੫੨੧ 2 ਲਦੀੱ 

ਆ/ਹਲਾਂ ਵਾਰ ਲਾਲਰ ਨੰ /ਹਟਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੰਤਾ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ /ਵੇਲ ਕਤਲਮ ਕੱਤਾ/ /ਆਵਨੇ 

ਅਠਤਰੰ ਸਨੈ ਸ਼ਤਾਨਵੀ? /ਏਸ ਸ਼ਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਛਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਟੰ ਤੇ ਨਲ਼ਲਾਂ ਦਾ ਨਨੂ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ 

੪ /ਫਟਕਾਲ ਲਾਹਨਤ ਮਾਈ ੬ ਵਾਠ ਲੰਵਨ ਏਣ ਵਾਲੀ ਅਰ ਸਠੀਦ ਦਾ ਧਦੂਆਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਰਨੈੱਤਿ ਨਲ 

ਪੌਰਨ ਵਾਲਾਂ ਨੰ. ਲਦ /ਸ /ਵੇਚ /ਵੇਕਾਨ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਦ ਅਨੰਕ ਰੱਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਨੰ/ ੭ ਝਾਲਰ- _ 
੭#ਨਲ ਚੱਗੱਤਾ ਆਤਸਲ਼ਾਹ/ 



ਕਾਰੂੰ' ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
('ਹੁਤੋ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਇਕ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ 'ਮਾਲੀ' ਸੁਨ ਹਮ ਕਹੀ 'ਸਭ ਸੰਸੇ ਭਏ ਦੂਰ। 
ਕਾਰੂੰ ਗੋਸ਼ਟ ਨਹਿੰ ਕਹੀ, ਯਾ ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ॥੧॥ 

ਨਾ ਚੌਪਈ॥ 

ਤਾਂ ਕੋ ਬੀਤੇ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀ ਕਬ ਬਾਬੇ ਨਾਰ”?' 
ਤਉ ਉਸ ਕੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। ਯਹ ਗੋਸ਼ਟ ਮੇਂ ਸੱਸੋ ਭਯੋ॥੨॥ 
ਬਾਬੇ ਕਹੀ ਨ ਜੋ ਮੁਖ ਸਾਖੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਸੋ ਗੋਸ਼ਟ ਰਾਖੀ। __ 
ਆਗੈ ਮਿਲੇ ਉਨੋਂ ਤੈ ਚੌੜਾ। ਉਨ ਅੱਛਰ ਬਹੁ ਔਰ ਦਏ ਤੋੜਾ॥੩॥ 
ਨਹਿੰ ਕਿਛ ਜਾਨਯੋ ਸੰਮਤ ਸਾਲ। ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਹਿਂ ਸਮਝਯੈਂ ਹਵਾਲ। ਰ 
ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਥੋਈਂ। ਇਮ ਕਰ ਗੋਸਟ ਲਿਖ ਗਯੋ ਕੋਈ॥੪॥ 
ਗੋਸ਼ਟਨ ਕੋ ਔ ਸਾਖੀ ਭਾਇ। ਨਹ ਮੂਰਖ ਕੇ ਸਮਝਤ ਥਾਇ। __ 
ਉਸ ਯਾਰ ਦਿਵਾਨੋ ਜਾ ਕੋ ਕਹੀਐ। ਉਨ ਹੀ ਮੈ ਤੇ ਉਨ ਕੋ ਲਹੀਐ॥੫॥ 
ਗਿਰੀ ਖਖਰ ਕਹਿ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਕੋਲੂ ਅੱਲਾਹਿ ਸੁਰਮੇ 'ਦਾਣਾ'...॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਸੂਲੋਂ ਐ ਬਾਬਿਓਂ ਬਿਤੇ“ ਸੁ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਦੇਤੇ ਆਏ ਸਾਖ ਇਹ ਗੱਜ ਚਾਲੀ ਕਾਰੂੰ ਵਾਰ॥੭॥ 
'ਹੁਤੋ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਇਕ' ਕਹੀ ਬਾਬੈ ਯੌ ਬਾਤ। 
'ਸੋ ਚਾਲੀ ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੈ ਭਯੋ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਤ॥੮॥ 

_ ਇਕ ਅਮਰ ਪਿਕੰਬਰ£ ਸੱਤ ਹੁਤੋ ਮਿਲ ਉਸ ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਲ। 
ਮੂੜ੍ਨ” ਗੋਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕਹੀ ਕਰੀ ਸੁ ਬਾਬੇ ਨਾਲ॥੯॥ 

ਹੁ ਕਾਲੂ (#:907) /ਇਜ਼ਰਾਲੀਨ ਫੰਲ ਯਸ਼ਰ //6007) ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਂ /#ਸਰ ਦਾ ਵਡਾ ਪਨ ਤੇ ਕੰਜੂਸ 

#ਤਸ਼ਾਹ ਨੀ /ਡਹ ਹਜ਼ਰਤਾ ਮਨਾਂ ਦੋਂ ਚਾਲੇ ਦਾ ਪਤਰ ਆੰ/ ਕਾਲੂੰ ਦੇ #ਜਾਨੇ ਦੰਆਂ ਕੰਜੀਆਂ ਟਾ ਭਾਨ ੨੦੦ 

ਸ਼ੰਚਰਾੰ ਦਾ ਠੰਡ ਨੈ ਧਨ ਦੇ ਆਣ /ਵੋਦ /ਏਸ ਨੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਹਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਾੱਠਾਂ ਤੇ ਲੈਲ ਦੋ ਨਾ 

ਲੰਗਾ/ ਗਣ ਨਨਕ ਦੇਵ ਲੀ ਲਦ ਰਨ ਵਾਲ਼ਾਇਤ /ਟੈਜਾ ਨੇਂ ਤਾਂ ਲਹ ਨਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲੱਮਿ ਸਾਲ ਆੱਵਲ 

ਤਖਤਾ ਦਾ ਮਲਕਾ ਨ/ 2 ਨਾਲ/ ੨ ਅੱਖਰ/ # ਲੰਨ ਕੱਤ ੫ ਲੱਦ ਗੁਜ਼ਰ ਝਲ/ ੬ ਐਗੰਲਨ/ -੭ ਮੜ੍ਹਾ 
ਕਾਂ ਨੇ ੭ਰਥਾਂ ਨੰ/ 



ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਕੀ ਤੁਰੀ 

('ਜਿਮ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਾਗੇ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਮਾਲੀ ਨੈ ਹਮ ਕਹਯੋ 'ਯਹ ਭੀ ਭੇਤ ਸੁਨਾਇ। 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਛੈ ਗੁਰ ਭਏ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਬਿਉਰੋ” ਦਯੋ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਛੈ ਅੰਗਦ ਭਯੋ। 
ਜੌ ਉਨ ਕੀ ਸਭ ਕਥਾ ਕਥੱਯੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਧੇ ਨਹਿਂ ਅੰਤ ਸੁ ਪੱਯੇ॥੨॥ 
ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰ ਭਯੋ ਅਮਰਦਾਸ। ਕੀਯੋ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਸ। 
ਬਾਈ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹੈਂ ਨਿਵਾਏ”। “ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੈ ਜਿਤਨ ਜਤਾਏ॥੩॥ 
ਪੁਨ” ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰਣ ਮਤ ਨਈ“। ਤਬ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਸੋਢੀਯਨ ਰਹੀ। 
ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ। ਖੜਗ ਚਕਜਯੋ ਜਿਨ ਮਾਰ ਪੈਇੰਦਂ॥੪॥ 
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਊ ਦਿਖਈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਹਾਰ ਸੁ ਦਈ। 
ਲੱਲਾ? ਕੰਬਰ” ਮਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰ। ਫਿਰ ਪਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਲਈਂ ਸਵਾਰ ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਫਿਰ ਹਰਿਰਾਇ ਔ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਏ ਤਿਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ। 
ਇਛ ਪੂਰ ਸਿਖਨ ਕੀ ਸਿਖ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸੋਵ॥੬। 

“੮ “----- “ਦਾ ਦ ਦਦ========= =-<--=-=--------------------"---- ” --------"”””- “” 

ਹ ਵੇਰਫਾ: /ਫੈਸ਼ਥਾਰ/ ੭ #ਧੰਨ ਕੱਠ/. 5 /ਜੋਨਾਂ ਨੰ ਪਤਲ਼ਾਨੀੰ ਦੋ ਦ#ਵੇ ਕਾੱਤ/ ੬ ਛੰਰ, /#ਛੰ/ 

੪ ਠ/ਹਰਾਣੀ #ਨਂਚਤ ਹੱੰਮ ੬ ਘੱਦਾ ਖ਼ਾਨ (ਪਾਲਦਾ ਸਾਨ) /ਇਹ ਛਤਹਲਾਨ ਦਾ ਅਤਰ ਆਲ਼ਮ/ਰ /#ਡ 

ਦਾ ਮਨਾਣ ਨੀ /ਜੈਸ਼ ਦੇ ਨਨਕੈ ਕਰਤਾਨਮਰ ਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਹ /&ੰਡ ਸਨ) ਗੁਰੂ ਹੰ6ਗੇਂਲੈਂਦ ਸਹਸ ਨੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਸਲਵਾਨ ਲਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੱਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ /ਵ/ਂਇਆ /ਨੈਖਾ ਕੇ ਆਘਣਾਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾ/ਆਆ 

/?ਦ” ਨਨ ਆਘਣੰ ਦਆਦ ਆਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੁੱਰਣਾ ਨਾਲ ਸੰਮਤ ੬੯5 (੩੬ 4 /ਵਚ ਸਾਹਾ 

ਨੈਨਾ ਹਾਰ ਨਾਂਹਲ ਓਪਰ ਚੜ੍ਹਾ /ਨੋਅ/ਏਆ/ ਕਰਤਾਰਘਰ ਏ ਰਣਖੌਤਰ /ਵੇਚ ਗੁਰੂ ਗਾਂਨੇਗੇਂਲਂਦ ਸ਼ਹਿਲ ਦੇ 

ਹਥੋਂ ਮਰਿਆ /ਨਿਆ/ /ਨੈਸ ਖੜਗ ਨਾਭ /ਲਸ਼ ਟਾ ਸੀਨ ਟਂ-ਖੱਡ ਗੋਂਇਆ ਓਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟੈ 

/7 ਦਾ ਫਜ਼ਨ ਛੇ ਸ਼ੋਰ ਹ/ ੭ ਲਲਾਲੰਨ- ਕਾਲਲ ਦਾ/ਸਿਪਹ-ਸ਼ਾਲਾਗ, ਲੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਲ ਸੰਨਾ 

# ਕੇ ਗੁਰੂਸਰ ਨਹਰਾਲ਼ ਦੇ ਕਾਨ ਤੇ ਸੰ ਗਰ ਗਾਂਨਗੀਂਲੈਂਦ ਸ਼ਹਿਲ ਨਾਲ ਛੱਤਆ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੰ 

77ਹਆ/ਨਆ/ ੮ ਕਮਰਯੰਗਾ- ਲਾਹਲਹਾਂ ਝਾਏਲ਼ਾਹ ਦੀ ਫਲ ਦਾ /ਟੈਕ ਸਰਦਾਗ, ਸੰ ਗੁਨੂਨਨ ਅਹਰਾਲ ਦੇ 

ਸੱਨਾ /ਦੇਜ ਰਾਏ ਸੱਧ ਦੀ ਸਰਣਾ ਨਾਲ਼ ਆਠੇਆ /ਨਆ/ €੯ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਣ ਹਾਲਾਤ ਨੱਕ ਕਰ ਲਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੬੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਯੋ। ਪਰਸ੍ਹਾਰਥ" ਹਿਤ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦਯੋ। 
ਕਲਜੁਗ ਮੈਂ ਬਡ ਸਾਕਾ ਕੀਯੋ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਰਖ ਹਿੰਦੂਅਨ ਲੀਯੋ॥ ੭॥ 
ਪੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਏ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਦੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕੀਯੋ ਪੰਥ ਭਾਰੀ। 
ਜਿਮ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਾਗੈ। ਤਿਉ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਤ ਭਏ ਆਗੈ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਦਸ ਭਏ, ਦਏ ਉਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇ। 
ਤਿਮ ਹੀ ਬੂਟੈ ਸ਼ਾਹਿ ਤੇ ਲਏ ਅਪਨੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਇ॥੯॥ 

ਸਾਖੀ ਨੌਰੰਗੇ” ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 

(...ਪਰਸ੍ਰਾਰਥ ਹਿਤ ਨਿਜ ਸਿਰ ਦੀਯੋ...) 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਯੋ 'ਯਹ ਭੀ ਭੇਤ ਬਤਾਇ। 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ ਐਂ ਗੁਰਨ ਕੋ ਪਰਯੋ ਬੈਰ “ਜਿਤ ਭਾਇ'?॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਭੇਤ ਬਤਾਯੋ। ਗੁਰੂਅਨ ਸੋਂ ਜਿਮ ਉਨੈ ਕਮਾਯੋ। 
ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਕਦੇ ਗੁਸੇ ਰਹਾਵੈਂ। “ਜੇ ਚਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਆਵੈਂ॥੨॥ 
ਰਾਜ ਨੁਰੰਗੇ ਸਿਰ ਜਬ ਆਯੋਂ। ਬਡੋ ਪਾਪ ਉਸ ਕੈ ਦਿਲ ਭਾਯੋ। 
ਇਤ ਨੌਰੰਗ ਉਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਭਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੁਉਊ" ਉਜਾਗਰ॥੩॥ 

 ਪਰਓ੫ਕਾਲ, ਲੋਕ-ਕਲਆਣ/ ੭ ਅਰੰਗਲ਼ੌਲ-- ਅਲਸ਼ਫਰ ੭ਨੀਨਦ਼ੀਨ7ਹੰਮਦ ਔਨੰਗੋਲ ਆਲਮਗੀਰ. 
/ਏਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਤੀੀਨਾ ਤਰ. ਦੇ ਆਠਜਮੰਦ ਲ਼ਾਨੇਂ ਏੇ #ਦਨ ਤੱ/9੪5੮-3੯ 2 / /ਦਚ ਦਿਆ” 

੧੬੫੮ /ਵੋਚ ਆਪਣ /#ਤਾ ਨੰ ਆਲ਼ਨੰ ਦੇ /ਕੈਲ੍ਹੰ /ਵੇਜ਼ ਲੱਦ ਕਠ &ੇ /ਦੱਲੀਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਲੰਠਾ 

%ਲ਼ਮਨਾਨ' ਆਰਸ਼ਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰ ਫਤਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ /ਇਸ ਨੰ /ਮਤਾਲ ਨਾਲਨ ਕਾਤਾ/ /ਏਹ ਸੰਨ ਅਤ 

ਦਾ ਕੰਟਤ ੭ਸਲਮਆਨ ਨ /ਟੈਸ਼ ਨੂ ਹਲੈੱਧ 7ਹਦ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾ /ਏਂਤਾ ਤੰ /ਹੰਦਆਂ ਓਪਰ ਫੰਡਾ ਸੁਲਮਆ 

ਸਲਰ ਕਰਨ ਨੰਗਾ? /ਟੋਸ ਨੰ ਸੰ ਗੁਰੂ ਤੇਨ ਲਹਾਦਰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ /ਵੇਤਾ/ /ਏਸਾ ਨੰ ੫੭ ਵੂਂ ਰਾਜ 

ਕਾਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ੧੭੦੭ ਟੀ /ਵੇਚ ਟੱਖਣ /ਵੋੇਚ ਕਾਲ ਵਸ ਨੋਂਟਆ)/ ਲੌਲਤਾਲ਼ਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਨ ਕਾਠਾ 

/ਗਾਆ/ ਪਠਲਾ /%ਣਾ ਵਜੋਂ /ਏਸ ਨੰ ਅੰਨੰਨਾ' ਲਾਂ ਜੌਰਨਾ' ਕਾਹਦੀ ਆ? 2 /ਜੋਸ ਤਰ੍ਹਾਂ //ਗਲ ਲਾਦਲਾਹ” 

ਤੰ ਗੁਰੁ ਸਾਂਹਲ਼ਾਨ /ਵੇਚ ਵੇਰ /ਨੇਵਂ/#ਆ)/ 5 /ਏਸ ਤਰਾਂ ਅਨਲ ਲਾਏਸਾਹ /ਟੋਕ /&ਛ ਦਜਾ ਹੁੰਦੇ ਲਟ. 

ਪਰਾ ਵਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ੭ਕਾਂਏਆ/ %/ ੫' ਦੰਹਾਂ /ਦੌਹਾਂ ਲਹਾਨਾਂ /ਵੇਚ?/ 



੬੨ ੈ ਜ਼” ੍  

ਹੁਤੋ ਨੌਰੰਗੇ ਪੁਣ ਕੀਯੋ ਤਖਤ ਬਹਨ ਸੋ ਕਾਲਾ। 
'ਤੁਰਕ ਕਰੋਂ ਸਭ ਹਿੰਦੂਅਨ, ਸੂਬੈ ਬਾਈਅਨ ਭਾਲ'॥੪॥ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ “ਬਡ ਬਲ ਧਾਰੀ। ਪੁਗਟ ਭਈ ਗਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। 
ਜਾਂ ਪੈ ਆਇ ਪਰੈ ਕੋ ਦੁਖ। ਪਰੈ ਚਰਨ ਮੈਂ ਹੋਵੈ ਸੁਖ॥੫॥ 
ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਕੀ ਸਾਰੀ। ਆਵੈ ਸ਼ਰਨੀ ਜਿਹ ਭੈ ਭਾਰੀ। 
ਲਗਤ ਚਰਨ ਹੁਇ ਤੁਰਤ ਸੁਖਾਰੈ”। ਪੁਗਟ ਭਈ ਯਹ ਗਲ ਜਗ ਸਾਰੈ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਚਲੀ ਕਹਾਵਤ “ਸਭ ਜਗੈ 'ਯਹ ਸਾਚੋ ਅਵਤਾਰ। 
ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਜੋ ਉਸੈ ਸੋਊ ਉਤਰੈ ਪਾਰ'॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਤੌਂ ਲੌ ਤੁਰਕਨ ਪਾਯੋ ਜ਼ੋਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੈਂ ਹਿੰਦੁਨ ਟੌਰ”। 
ਤੌ ਹਿੰਦੁਅਨ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। ਮਸਲਤ“ ਇਉਂ ਤਬ ਹਿੰਦੁਅਨ ਕਰੀ॥੮॥ 
'ਗਲ ਲਗਾਈਏ ਬੁਹਮਨ ਸੀਸ। ਜੌ ਉਨ ਕੀ ਕਛੁ ਮਨੈ ਜਗਦੀਸ”।' 
ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬਨ ਨੈ ਹਥ ਜੋੜੇ। ਨੌਰੰਗੈ ਅਗੈ ਖੜੈ ਭਏ ਸੌੜੇ"॥੯॥ 
'ਹਮ ਹੈਂ ਬੁਾਹਮਨੋਂ ਕੇ ਅਧੀਨ। ਉਨ ਕੋ ਲਯਾਵੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ। 
ਹਮ ਭੀ ਹੋਵਹਿ ਤਿਸ ਹੀ ਦੀਨ"।' ਗ੍ਰੀਬ ਹਿੰਦੂਅਨ ਯੋ ਛਲ ਕੀਨ॥੧੦॥ 
ਆਪਨ ਲੀਨੀ ਗੈਲ"? ਛੁਡਾਇ। ਬੁਹਮਨ ਗਲ ਪਾਇ ਦਈ ਬਲਾਇ। 
ਤਬ ਉਨ ਲੀਨੌ ਬੁਹਮਣ ਬੁਲਾਇ। 'ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਹੁ ' ਕਹਯੋ ਸੁਣਾਇ॥੧੧॥ 
'ਜੋ ਚਹੋ ਲਹੋਦ ਮੋਹਿ ਤੇ ਆਇ। ਬਿਰਤ” ਤੁਰਕਨ ਗੈਲ ਦਯੋ ਲਗਾਇ। 
ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਤਜ ਜਾਓ ਪਾਰ। ਮੁਲਕ ਰਹੋ ਮੁਹਿ ਮੈਂ ਦਯੋਂ ਮਾਰ'॥੧੨॥ 

ਰਹ? 2 ਵੱਡੇ ਸਕਤਲਾਲੀ ਤ #ਲ ਤੇ ਕੱਈੀ ਦੁੱਖ ਆ ਘਵੰ/ 2 ਨਖੰ/ ੪ ਸਾਨ ਜਗਤ /ਫੋਚ/ ੬ ਓਸ਼ 
#ਨੈੱਤੱਕ: /ਤਸ ਸਨ ੭ ਟੱਲ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ (/ਹੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੌਲ-ਟੱਲ ਕੇ ਅਜਲਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ?/ ੮ /ਓੱਤਾ 
#ਟ /ਫੋਕਰ ਲੱਗਾ/ ੯ ਅਸ਼ਲਹਤ (ਨਕ ਸਲਾਹ), ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, /ਵਚਾਠ /ਢਮਨਲ/ ੧2 ਲਨਲੀਨ੍ 

ਭਗਤ ਦਾ ਆਲ਼ਕ; ਥਾਦਸ਼ਾਹ/ 55 ਲਗਦੇ ਗੌਣ /ਣਕਰਮੰਦ, ਤੰਨਾ (ਹੌਟੋ)// 5੭ ,#ਛਾ (ਆਪਣਾ /੬ਛਾ 

ਫ਼ਤਾ /ਨ%)/ 52 ਲਟ (ਮਗ ਲਫੋਂ ਨੇ ਲੱਲੋਂ)/ 95 /ਵੱਤ ਇ/ਜੀੰਵਕਾ (ਨਨਲਨਾਨਾਂ /੫&ਛ ਨਾ 

ਤਹਾਡਾੰ ਵਾਂ ਠੱਜ਼ਾਂ ਲਾ /ਇਆਆ)/ “ਦਨ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੬੩ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭ ਸੁਨ ਭਏ ਸੁ ਸਯਾਮ” ਰੰਗ, “ਜਨੁ ਮਰ ਗਯੋ ਪੁਵਾਰ। 
ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਇ ਤਜਾਇ ਤਜ, ਜਾਈਏ ਕਹਾਂ ਸੰਸਾਰ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੁਹਮਨ ਬਨੀ ਬਹੁ ਔਖੀ ਬਾਤ। ਨਾ ਕਿਛੁ ਸੁੱਝੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ। 
ਬਾਹਮਨ ਨੈ ਕਛ ਅਰਸਾਂ ਕੀਯੋ। ਦਿਨੈ ਲੰਘਾਵਨ ਵਿਲਾਵ“ ਸੁ ਲੀਯੋ॥੧੪॥ 
ਲਾਗੈ ਕਰਨ ਸੁ ਤਪ ਅਰ ਜਾਪ। ਦੇਵਤਾ ਨ ਜਾਗੇ “ਸਿਰ ਰਹੇ ਖਾਪ। 
ਤਬ ਚੁਗਲਨ ਨੈ “ਚੁਗਲੀ ਬਨਾਈ। "ਕਰਤ ਹੈਂ ਬਾਹਮਨ ਜਾਦੂ ਉਪਾਈ'॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹਿ ਨੌਰੰਗ ਤਬ ਭਯੋ ਅਤੀਸੈ ਕੋਪ"। 
ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਾ ਜਿਉਂ ਕਰਯੋ ਧਰਮ ਉਨ ਲੋਪ'”॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਹਦੀਏ"' ਦੁੜਾਏ ਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਕਮ ਸੁਣੇ ਤਿਨ ਕਰੀ ਨ ਧੀਰ””। 
ਤੁਰਤ ਫੜੇ ਥੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਣ'₹। ਸਭ ਹਿੰਦੁ ਕੀਏ ਮੁੱਸਲਮਾਨ॥੧੭॥ 
ਹਿੰਦੂ ਬਚੈਂ ਲੁਕ" ਬਤੇਰਾ ਕਰੈਂ। ਔਰ ਲਏ ਸਭ ਮੁਸਲੈਂ' ਕਰੈ। 
ਯੌ ਸਭ ਜਗ ਸੁਨ ਭਯੋ ਤਰਾਸ”"। ਤਬ ਬਿਪ” ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ॥੧੮॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿ ਗੰਗਾ ਢਿਗੋਂ”-, ਕੁਲਛੇਤਰ ਛੇਤਰ ਔਰ। 
ਰਲ ਬਹਿ ਆਏ ਫਰਯਾਦ ਸਭ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ॥੧੯॥ 

9 ਕਾਲਾ (ਕਾਲਾ ਰੱਨ ਹੱ /ਨਿਆ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰੰਨ ਉੰਡ /ਨਿਆਨ ਸਾਹ-ਸਤਹੰਨ ਹੈ ਨਈ)/ 2 ਲਾਣੈ ਵੱ 
ਓਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਠੇ ਅਠ ਦੇ ਅਨ ਗਏ ਹੌਣ/ ਤ ਪਲ; ਤਰਫ/ _ ੬ ਨਨ ਵਕਤ ਟਨ, /ਲੈਰ/ ੫ ਵਲ੍ਹਾਈ 
ਲਹਾਨ; ਟਾਲ-ਮਟੱਲਾ/ ੬ /ਨੈਰ ਘਾ ਰੇ ਜ਼ਰ ਲਾ ਰਠੰ/ . ਲਗਲਾੀਂ ਖ਼ਾਨ ਦੋਸ ਲਾਇਆ/ ੮ ਕੱਟਾੰ ਲਾਏ 

ਕਰਨ ਦਾ /ਵਲੀ ਬਣਾ ਰਹੋ ਹਨ/ ੯ ਗੱਸ ਕੁੱਲ ਗੱਹ/ 92 ਨਾਂਏੜਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ /ਹਦਆਂ ਦਾ ਧਰਨ /ਨਟਾ 
/ਦਆਨਾ)?/ 55 ਨਗਨ ਲਾਦਲ਼ਾਹਾਂ ਫੋਲੋ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀਂ /ਏਕਾ ਪਦਵੀ ਅੰਤ ਸ਼ਫਾਨ /ਸਆਾਹ #ਹਦੀਆਂ ਦਾ 

ਤਨਖ਼ਾਹ ੨੦ ਤੌ ੨੫ ਰਮਏ ਤੱਕ ਆਸ਼ਕ ਹੰਦਾਂਨੀ /ਇਹ ਸ਼ਵਾਰ ਖਾਸ਼-ਖ਼ਾਲ਼ ਅਨਸਲਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ 

ਓੰਚੇਚਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਹੁਕਮ ਅੱ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਲੀ ਲਈਂ ਗੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ; ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਹਦਾੰ ਮੰਨੇ 
ਉਪਰ ਲੌਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੰਕਾ /#ੰਡ ਤੱ' ਯੋਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਹਾ ਜਕਵਾਉਂਦੈ/ 92 ਧੀਰਜ, #ਲਰਾ 

(ਇਰ ਨਾਂ ਕੱਤ?)/ 9੨ ਲੱਠ ਸ਼ਕਤੰ/ 95 ਲੁਕਾ ਛਕਾ (ਲਲ਼ੋਰਾ ਭਕਦੇ ਛੁਘਦੇ?/ 5੫ ਸਲਮਾਨ (/ਘਣਾ 

ਵਾਚ)/ % ਤੁਾਹ, ਡਰ 92 ਠੁਾਹਮਣ/ 9੮ ਵੱਲੋ ਤਰਫ ਤੌ? 



੬8 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਇ ਬ੍ਹਮਨ ਸਭ ਐਸ ਪੁਕਾਰੇ। 'ਸਤਿਗੁਰ! ਸੁਨ ਆਏ ਤੁਮ ਦ੍ਰਾਰੇ। 
ਹੋ ਛੱਤ੍ਰੀ! ਤੁਮ ਬੁਹਮ ਉਜਾਗਰ। ਗਊ ਬੂਹਮਨ ਤੁਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਗਰ'॥੨੦॥ 
ਅਬ “ਆਇ ਪਰੀ ਹਮਨੈ ਪੈ ਭਾਰੀ। ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ। 
ਤੁਮ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਰਾਖੇ ਹਿੰਦਅਨ ਹਿੰਦ ਮਝਾਰੀ॥੨੧॥ 
ਹਿੰਦੋਂ ਹਿੰਦੁ ਨ੍ਿਬੀਜ“ ਹੈ' ਕਰਨੇ। ਸ਼ਾਹਿ ਨੁਰੰਗੇ ਯੌ ਲਿਖ ਬਚਨੇ'। ਰ 
“ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੈ ਬਾਹਮਨ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਂ ਪਾਛੈ ਫਰਨੇਂ॥੨੨॥ 
ਬੁਹਮਨ ਹੈਂ ਹਿੰਦੁਅਨ ਅਗਵਾਨਾ'। ਤੁਰਕ ਹੋਇ ਜਾਉ ਮਗਰ ਜਹਾਨ। 
ਯਹ ਅਬ ਨਰੰਗੈ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਤਾਹਿ ਤਾਹਿ ਆਏ ਤੁਮ ਪਾਹਿ"॥੨੩॥ 
ਜੌ ਤੁਮ ਹੋ ਕਿਛ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰੇ। “ੜੁਬਤਿ ਰਖੋ ਹਿੰਦਵਾਇਨ ਪੁਰੇ। 
ਨਹੀਂ ਤੋ, ਤੁਰਕ ਤੁਹਿ ਪਿ੍ਥਮ ਕਰਾਵੈਂ। ਤੁਹਿ ਤੇ ਪਿਛੈ ਹਮ ਦੀਨ ਮੇਂ ਆਵੈਂ॥੨੪॥ 
ਤੁਮ ਛੱਤ੍ਰਿ“ ਹੋ ਖੜਗ ਉਠਾਵੋ। ਸਭ ਹਿੰਦੁਅਨ ਕੋ ਗਲੈ ਲਗਾਵੋ। 
ਤੁਮ ਪੈ ਮਾਯਾ ਆਵੈ ਘਨੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਮ ਪੈ ਅਨਗਨੀ॥੨੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਤੁਰਕਨ ਤੈ ਦਸ ਗੁਨ ਅਧਿਕ”', ਹੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦ ਮਾਂਹਿ”। 
ਜੌ ਤੁਮ ਖੰਡਾ ਫੜ ਖੜੋਂ, ਸਭ ਰਲੈਂ ਤੁਮੈ ਸੰਗ ਆਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਚ”? ਗਏ ਬਿਕਾਯਾ”-। ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਨਹਿ ਖੰਡਾ ਫੜਾਯਾ। 
ਤੁਰਕ ਗਲੈਂ”“ ਗਲੈਂ“” ਹਮ ਸੀਸ। ਯੋ ਕਰਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼॥੨੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਕਰ ਤੁਮਰੋ “ਭਲ ਭਵੇ ਸਿਰ ਦੇਤ ਨ ਲਾਵੈਂ ਬੇਰ””। 
ਦੇਊਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਇ ਜੜ੍ਹ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੁਰਤ ਉਖੇੜ'॥੨੮॥ 

9 ਪੰਤਘਾਲਕ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ ੨ ਆ ਪਣਾੰ ਨੰ ਭੰਝਾ ਸਾਡੇ ਓਪਨ/ = ਓੱਸਾਰ ਕਰੋ. ਮੱਦਦ 

ਨਾੱਕਆ ਕਠੰ/ # /ਵਚ/ ੫ ਲੀਨ ਗੰਹਿਤ (/ਹਂਦੁਸ਼ਤਾਨ /ਵੋਲ /ਹੋਦਆਂ ਦਾ ਲੀ ਨਹੀ ਲੱਹਿਣ ਏੋਣਾ)?/ 
੬ ਵਰਣਨ ਕਾਤਾ ਹੈ /ਨੈਹਾ ਹੈ/ ੭ ਘੰਹਲਾਂ ਝੁਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਨ਼ਨਨਨ ਲਣਾਉਣਾ ਹ/ ੮ ਫਤਨੰ/ ੯ ਆਗੂ, 
ਨਤਾ/ 9੦ ਡਰਦੇ ਆਹ? ਭੰ-ਭੰਧ/ 55 ਸ਼, ਕੱਲ (ਤੁਹਾੜਾੰ ਸ਼ਨ// 92 ਸਾਠੇ ਡੜਦੇ /ਹੰਦ ਨੂੰ ਰੱਥ 

5ਵੰ/ 5੨ ਛਤੁੰਨ ਕਸ਼ੰਤਗੀੰ/ 9“ ਅਣ/ਨਣਤ, ਲੋਲਆਨ/ $% ਵੱਲ, ਫਲ਼ੰਨੋ/ % /ਵੋਲ/ 5੭” ਲਚਨ?/ 

5੮ ਸਜਨ ਕਰ ਨਣੇ (ਕਹ ਨਣੋ)/ 5੯ ਮਰਨ .ਨਠਕ' ਗੌਣ/ ੨੦ ਲਲਣ (ਲੰਕਰ ਸਾਣੋ /ਨਨ; ਜੰਕਰਾ 

%7ਾ ਸੀਸ ਏਣੱਏ)/ ੨੧ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਢ/ >> ਦੌਰ, /ਲੱਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੬੫ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੇ ਮਨ ਯੋ ਆਈ। 'ਕਬ ਮੁਯੋ ਕਬ ਜੜ੍ਹ ਉਖੜਾਈ। 
ਤੁਰਕ ਕਰੈਂਗੇ ਹਮ "ਇਤ ਸਾਲ। ਕਬ ਮਰ ਤੁਮ ਹਮ ਲਓ ਉਬਾਰ॥੨੯॥ 
`ਬੂਡ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਕਿਤ ਕਾਮ। ਭੂਖੇ ਮਰੇ ਖੀਰ” ਕਿਤ ਕਾਮ। 
ਪਯਾਸ ਮੁਏ ਫਿਰ ਨੀਰ ਨੁਲੁੱਯੇਦ। ਫਿਰ ਪਯਾਸ ਤਿਸ ਕੈਸ ਬੁਝੱਯੇ"॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿੱਪਨ ਕਹਯੋ : ਯੌ ਕਹਿ “ਗੈਲ ਛੁਡਾਇ। 
ਹਮ ਹੋਵਹਿਗੇ ਗੈਲ” ਉਸ, ਗੁਰ ਕੌ ਤੁਰਕ ਬਨਾਇ'॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਿੱਪੂਨ ਜਾਇ ਵੈਸੀ ਕਈ"। ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਥੀ ਉਨ ਸਮਝਈ। 
'ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਗਰੇ ਹੋਵਗ ਸਗਲ ਜਹਾਨ'॥੩੨॥ 
ਸੋ ਬਿੱਪੂਨ ਜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ। ਤੁਰਕਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੋ ਖਰੀ”। 
ਗੁਰ ਕੀ ਗੈਲ ਨੁਰੰਗੇ ਫਰੀ'। ਭੇਜ ਹਲਕਾਰੇ ਤਲਾਇਸ਼'? ਕਰੀ॥੩੩॥ 
ਉਤ” ਸਤਿਗੁਰ ਨੈ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਜੈਸੇ ਬਿੱਪੂਨ "ਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। 
ਆਪ ਚੱਲ ਗੁਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਜਾ ਆਪ ਬੰਧਾਏ'॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਿਲੀ ਦੁਵਾਰੈ" ਖੜ ਗੁਰੂ, ਦੁਸਾਲੋ'” ਦੀਯੋ ਘਲਾਇ”। 
ਹਲਵਾਈ ਹੱਟੀ ਜਾਇ ਧਰਜਯੋ, ਪਰਗਟ ਹੋਣੇ ਦਾਇ'॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ੁਹਰਤ” ਭਈ ਨੌਰੰਗੇਂ ਫੜ ਲਯੋ। ਢੂੰਡਤ ਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਪਯੋਂ””। 
ਇਮ ਨੌਰੰਗੇ ਕੇ ਹਥ ਆਏ। ਇਮ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬੰਧਾਏ2॥੩੬॥ 
ਕੈਦ ਪਾਇ ਬਹੁ ਦਿਵਾਯੋ ਤਰਾਸ। ਫੇਰ ਮੁਗਲ ਇਕ ਭੇਜਯੋ ਪਾਸ। 
“੩ਖ਼ੋਟਾ ਬੋਲ ਔ ਤਾਸ ਦਿਖਾਯਾ। 'ਤੁਰਕ ਹੋਂਹਿ' ਤਿਨ ਆਖ ਸੁਣਾਯਾ॥੩੭॥ 
'ਅਕੈ ਦਿਖਾਇਓ ਕਰਾ ਸੁ ਮਾਤ। ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਅਖਾਵੈਂ ਦਿਖਾਓ ਸੋਊ ਬਾਤ। 

9 /ਏਸ਼ੇ ਸ਼ਾਲ/ ੭ ਡੁੱਝ ਗਏ ਜਦ, ਫੋਰ /ਕੈਸ਼ ਕਮ? = ਦੁੱਧ/ ੬ ਨੂਵਾ ਵਾਂ ਏਣੀਟੇ (ਲੇ /ਫੈਰ /ਟਸ਼ਨਨ ਦੀ 
ਕਰਾ ਦੋਣੰਏ)/ ੫ ਠਝਾਓਨਾ //ਫਰ ਤਹ /ਨੇਵੈ' ਝੜਾਵੱਨੇ)/ ੬ /&ਛਾ ਛੜਾ) .੭ /&ਛੇ (ਓਹ ਭਲ ਦੋ?/ 

੮ ਕੱਤੀ ਕਹ# £ /#ਨ ,#ੱਛੋ ਲਾ ਲੱਠ ਕੱਟ) 5੭ ਨੱਕ ਤੀ /ਨਲਕਲ/ 5% /#ੱਡੇ “ਆ 

5੧੭ ਤਲਲ਼ ਭਾਲ/ 5= _ਓਹਰ/ ੧ ਕੰ .ਨ/ 5# ਕੰਦ ਹੱਟੰ/ % ਟਠਵਾਲ਼ੋ/ %੭ ਟੁਸ਼ਾਲਾ/ 

9੮ /ਨਜਵ/ਏਆ/ 5੯ ਲਈ (ਜਾਹਰ ਹੌਣ ਵਲਤ?/ ੭੦ ਨੈਨ (ਖੜਨ ਫਲ ਨਈੀ9/ ੭੧% ਘਾ 

/220/ ੨੭ ਝੰਡੇ /%੫ਣੰ #% ਕੈਟ 2ੱ29/ ੨੭ ਅੰਦੀਂ ਨੱਲ/ ੨# ਕਰਤ, ਕੱਲਾਂ ਰਾਮਨੱਖਾਂ ਸ਼ਕਤਾੰ/ 
<< -<==ਲ===ਲਲਲਲਨਲਲ ਤਲ << << ਰਗ ਲਲਲਲਲਲ=ਲਲ=-==ਦ== << <8<== =-=-ਲਲਲਕ=ਲ= ======੬==-=%%੦-=----<-<- >> ਅਲ -== -== -=-<-==- ਤਦ ਦਲ ਦਾ ਦਾਦ 



੬੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਜਿਮ ਤੁਮ ਪਤਸਾਹੁ ਸੱਚੋਂ ਸਦਵਾਵੈਂ। ਜਿਮ ਕਰ ਹਮ ਕੋ "ਝੂਠ ਨਹਿਰਾਵੈਂ॥੩੮॥. 
ਨਹੀਂ ਹੋਂਹੁ ਤੁੰ ਮੁੱਸਲਮਾਨ। ਅਕੇ ਦਿਖਾਉ ਕੁਛ ਅਪਨੇ ਤਾਨ। 
ਦਿਖਾਓ ਹਮੈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਜੂ ਮਾਤ। ਰਾਮਰਾਇ ਜਿਮੇਂ” ਮੰਨੋ ਬਾਤ'॥੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਇਮ ਕਹੜੋ, 'ਨਹਿੰ ਅੱਛਾ ਕੀਅਂ ਰਮਰਾਇ। 
ਆਪ ਬਡਾਈ ਲੈ ਗਇਓ, “ਗਲ ਪਿਛਲਨ ਪਾਇ ਬਲਾਇ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਵਹੁ ਦੇ ਗਇਓ ਕਰਾ ਸੁ ਮਾਤ। ਤੌ ਹਮ ਕੋ ਤੈਂ ਆਖੀ ਬਾਤ। 
ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਲਾਗਜਯੋ ਪਾਪ। ਗਯੋ ਕਰਵਾਇ ਵਹੁ ਸਭ ਕੋ ਖਾਪ॥੪੧॥ 
ਕਰਾਮਾਤ “ਮਧ ਸਭ ਕਬ ਹੋਇ। ਬਿਨ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਮ ਛਡੋ ਨ ਕੋਇ। 
ਯਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹਮ ਦੇਇ ਨ ਜਾਹੀ। ਪਿਛਲਨ ਕੈ ਜੋ “ਗੈਲ ਲਗਾਹੀ॥੪੨॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਹਰ ਸੁ ਮਾਹਿ। ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਚਹੀਅਤ ਨਾਹਿ। 
ਕਹਰ ਹਟਾਵਨ ਕੋ ਕੀਓ ਦੋਊ। ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਕਹਰ ਚਹਿ ਖੋਉ-॥੪੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਹਮ ਕਰਤੇ ਨਾਹਿ। 
ਹਮਰੈ ਉਪਰ ਤੁਮ ਕਰੋਂ, ਤੌ ਤੁਹੁ ਪੁਛੇ ਖੁਦਾਇ'॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਨਰੰਗੈ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ। ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਬਾਤਨ" ਤੈ ਜੀਆ। 
ਅਕੈ” ਤਾਂ ਹੋਹੁ ਤੂੰ ਮੁੱਸਲਮਾਨ। ਅਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ॥੪੫॥ 
ਮਾਰੌਂ ਮੁੰਦ”" ਤੁਹਿ ਕੱਚੇ ਚਾਮ। ਧਰੌਂ ਧੂਪ ਤੋਹਿ ਮੱਧ ਦਰਾਮ”। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਤੁਮ ਵਹਿ ਧੂਪ ਸੁਕਾਇ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥੪੬॥ 
ਗੁਰੂ ਅਖਾਇ'” ਲੁੱਟ ਖਾਯੋ ਜਹਾਨ। ਅਬ ਹੋਵਤ ਨਹਿਂ ਕਿਮ”? ਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਕਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮ”“ ਹਿੰਦੁਨ ਨਾਹਿਂ। ਹਮ ਤੈ ਤੁਮ ਜਿਮ ਨਨ ਨਠ ਜਾਹਿਂ॥੪੭॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕੀਯੋ ਬਿਚਾਰਾਂ“। 'ਆਇ ਪੁਜਯੋ ਹੈ ਵਕਤ ਹਮਾਰਾ। 

$ ਝੂਠਾ /ਮਲਦੇ ਹਨ? 2 /ਨਵੈ ਵਾਨ/ ੨ ਕੰਝਾ (ਰਾਮਰਨ/ਏ ਨੰ)/ 8 /ਮਛੰਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲਲਾ ਘਾ 

/ਨ7/ ੫ /ਵਨਾਲ਼/ ੬ ਸਭਨਾਂ/ਵੇਚ (ਕਰਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੰਦਾੰ ?/ ੭ ਗਨ ਲਗਾਈ ਗਲ ਪੈ ਲਾਏ) ਦ ਨਾਸ਼ 
(ਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ)/ ੯ ਨੱਲਾਂ (ਕਠ ਕੇ ਅਲੇਹੀਆ ਲੰਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2/ ੧੦ ਚਾ ਲਾਂ ਤੇ/ 55 ਮੰਦ ਕੰ 

ਬੰਦਾ ਕਰਕ /ਨਉਂ ਕੇ (ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ /ਫੋਲ)/ 5੭ /ਵੋਲ ਅੰਦਰ (ਤੰਟੂੰ ਹੱ੪' /ਵੈਲ ਰੱਥ /ਇਆਗਾ)/ 

(ਅਨ ਗਰ ਨ ਨਹ ਹਮ 56 /ਕੇਵੈ /ਕੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 
5੪ ਕਰਾਲਨ, ਆਨ) %੬ /ਵਚਾਨ ਕੱਤਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੬੭ 
ਦਲ -=ਲ=ਲਾ=-ਦ- 

'ਜਿਸੇ ਵਕਤ ਹਮ ਟੌੋਲਤ ਆਏ। ਵੋਹੁ ਵਕਤ ਹਮ ਭਯੋ ਲਭਾਏ॥੪੮॥ 
"ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ॥ 
ਵਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੌ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ" ਨਹੀ ਕੋਇ॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਨਿਓ 'ਸਮਾਂ 'ਪਹੂਚਯੋ ਆਇ। 
ਸੋ ਅਬ ਢੀਲੱ5 ਨ ਚਾਹੀਐ, ਇਹ ਸਿਰ ਸੀਸ ਲਗਾਇ'॥੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮਰਾ ਇਸ਼ਟ? ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਭਾਰਾ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਹਮ ਐਸ ਦਿਖਾਹੀਂ। ਹਮਰਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਪਾਵੈਂ ਨਾਹੀਂ॥੫੦॥ 
ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਕੌ “ਤੇਗ ਲਗੱਯੈ। ਕਟੈ ਨ ਸੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖੱਯੈ। 
ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੋਊ ਲਯਾਯੋ ਬੇਸ"। ਚਲ ਭਯੋ ਤਿਸ ਜੋਊ ਕਟਤ ਹਮੇਸ਼'॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਚੌਂਕੀ ਨ੍ਹਾਇ”। 
ਤੇਗ ਲਗਵਾਈ ਸੀਸ ਨਿਜ ਐਸੇ ਛਲਾਦ ਕੇ ਦਾਇ॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀਸ ਦਯੋ ਪਰ ਸਿਰਰ'£ ਨ ਦੀਓ। ਅਪਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰਖ ਲੀਓ। 
ਚਰਮ!“ ਕਚੈ ਤੇ ਸੀਰ ਬਚਾਯੋ। ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਸਿਰ ਸੀਸ ਲਗਾਯੋ॥੫੩॥ 
ਉਨ ਮੂੜ੍ਹਨ" ਯਹਿ ਕਲਾ ਨ ਜਾਨੀ। "ਹਮ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਾਵਨ ਗੱਲ ਠਾਨੀ। 
ਯੋ" ਸਤਿਗੁਰ ਬਡ ਸਾਕਾ ਕੀਯੋ। ਪਰ ਸ੍ਰਾਰਥ"“ ਹਿਤ ਨਿਜ ਸਿਰ ਦੀਯੋ॥੫੪॥ 

5 /ਨਨ ਸੱ ਨੂੰ ਆਲੀ ਭਾਲਦੇ ਸਾ/ ੭ ਲੱਭ /ਨੋਆ ਹੈ (ਉੰਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ?/ ਤੇ /ਇਸ਼ ਅੰਹਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਤ /ਵੇਚ/ 

8 ਨਦਾ ਗਾੰਹਣ ਵਾਲਾ; ਨਦੀਵੀੰ/ ੫ ਆ ਪਹੁੰਦਾ ਹ/ ੬ /ਇੱਲ, ਦੋਰ/ ੭ ਜਨ ਜਣ ਯੱਗ, ਜਨ ਏਫ/ 
੮ /ਦਖਾਵਾਗੇ /ਵਸਾਵਾਨ/ ੯ ਤਲਵਾਨ ਲਾਵੇ (ਤਲਫਾਨ ਲਗਣ ਨਲ)?/ 92 ਦਲ ਫੋਖੰਗੇ/ 55 /ਲਿਆਦਾ 

ਅਨਕ? 52੭ ਨਹਾ ਕੈ /ਇਸ਼ਨਨ ਕਰ ਕ/ 5੨ ਆਉ ਦਾ ਸਤ ਸ਼ਾਣਾ/ ੪ /ਨੈਠਤ; ਹਠ (੭੭ /ਨਿੱਠ 

ਭਤ: ਰਾਜ ਨਮਜ਼/ 5੫ ਦਸਤ ਨਨ/ % ਨਰਲਾਂ ਨੰ/ ?2 ਅਲਾਂ ਤਾਂ/ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਟਾ ਲਲੰਦਨ ਲੋਣ 

ਦਾੰ ਗੱਲ /ਨੈਸਦੈਂ ਕਰ' ਲਲਾੀੰ ਹੰ/ ੧੮ /ਇਸ ਤਜਹਾ/ 5੯ ਘਰਉਂਪਕਾਰ ਲਣੰ0 



ਪੁਮਾਣ' ਬਚਿਤੁ ਨਾਟਕ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨੀਕਰਿ? ਫੋਰਿਦ ਦਿਲੀਸਿ” ਸਿਰ “ਪੁਭ ਪੁਰ ਕੀਯਾ ਪਯਾਨਾ॥ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਆਨ॥੧੫॥ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਯੋ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ”॥ 
ਹੈ ਹੈ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਯੋ ਜੈ ਜੈ ਜੈ “ਸੁਰ ਲੋਕ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸ ਚਰਿਤ'? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਯੋ, ਤਉ ਭਯੋ ਤੁਰਕ ਪਸ਼ੇਮਾਨ”'। 
ਨੌਰੰਗੋ ਤਬ ਝੂਰਿਓ, ਹਮ ਸਕੇ ਨ ਚਰਿਤ ਪਛਾਨ॥੫੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੌਰੰਗੈ ਦਿਲ ਖ਼ੌਫ਼ ਬਹੁ ਨਟਿਓ”। ਹਿੰਦੂਅਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਿਓ। 
'“ਧੀਰੀ ਧੀਰੀ ਹੈ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਭਈ ਮਾਲਕ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰ ਪੁਕਾਰੇ॥੫੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਚ, ਮਾਲਕ ਕੀਯੋ ਬਿਚਾਰ। 
ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਤੁਰਕ ਕੇ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਦਏ ਨਿਕਾਰ”॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੇ ਤਬੈ ਨਿਕਾਰੇ। ਡੇਰਾ ਦੀਨੋ ਪਿਛੈ ਦਰਬਾਰੇਂ। 
ਤਬ ਤੈ ਘਟੀ ਪਤਿਸਾਹੀ ਦਿੱਲੀ। ਤਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਲਾ” ਭਈ ਢਿੱਲੀ#॥੫੮॥ 

9 /ਇਸ਼ਟਾਂਦ #੍ਠੂਤ/ ੨ ਸਰਨ ਵਾ ਠੰਕਿਰਾ; /ਟਹ ਪੰਜਾ ਭੱਤਕਾ ਸਨੀਨ/ ਤੇ ਛੱਤ ਕੰ ਤੱਤ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇੰ/ 
# /ਦਲਾਂ“ਣੱਸਿ #ਦੱਲੀਂ ਦਾ ਮਲਕ ਲਾਦਲਾਹ/ ੫ ਭਰ? ਸ਼ਰਗਾ£ਰ ਸੱਚ-ਖੰਡ/ ੬ ਨਮਨ: ਯਾਤਰਾ? 

#ਰਸ਼ਾਤ- /ਏੱਲਾੰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਨ ਆਪਣੇ ਨਰਾਨ ਦਾ ਨੱਕਰਾ ਭਨ ਕੇ ਭੁ ਲਾ ਨੇ ਸੰਦ-ਖੰਡ ਦਾ ਨਮਨ 

ਕਾਤਾ/ .੭ ਲੋਹ ਵਰਕਾ ੮ ਸਨ %ਫਲੋਨ/ ੯ ਦੋਵ ਲੱਕ: ਸੱਚ-ਖੱਡ/ 5੦ ਜਾਨਤ, ਕੰਤਕ/ 97 ੫ਛਤਾਣ 

#ੱਨ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਨ/ 9੭ 2 /ਨਆ/ ੧ਤ ਅਤ ਦਾ ਕੁੱਪ ਪੁਨਟਾ ਕਰਨ ਛੱਲੇ ਧਨਜ ਕਰ: ਸ਼ਲਨਾ 

ਕਾਰ' ਸਾ ਕਾਂਹਣ ਲੱਠੇ/ ੧ /ਨੈਕਾਲ, ਕੰਢ /ਦੱਤੋ/ 5% ਸਕਤ/ %੬ ਆਨ ਨਈਂ (ਸਕਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ?/ 



ਸਾਖੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 

('...ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਦਸਮੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਵਧਿਓ ਤੁਰਕਨ ਵੈਰ। 
ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ ਪਹਾੜੀਅਨ, ਗਯੋ ਚੰਗਿਆੜੋਂ ਫੈਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਾਜੀ ਮੁਗਲਨ ਤੁਰਕ ਸਿਖਾਏ। ਕਰਾਰ” ਬਾਬਰ ਕੈ ਦਏ ਭੁਲਾਏ। 
ਹਿੰਦੁਨ ਹਿੰਦ ਕਬ ਦਈ ਕਹਾਵੈਂ। ਦਈ ਪਿਕੰਬਰਨ ਆਪ ਬਨਾਵੈਂ2॥੨॥ 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਗੁੱਸਾ ਆਯਾ। ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਹਿਤ ਪੰਥ ਬਣਾਯਾ। 
ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਦਏ ਅਖਾਈ। ਪੰਥ ਖਾਤਰ “ਨਿਜ ਅੰਗ ਹਾਵਾਈ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ 'ਮਾਲੀ' ਹਮ ਪੁਛਜੋ, 'ਕਿਮ ਬੰਸ ਅੰਸ ਰਖੈ ਨ ਦੋਇ?' 
(ਉੱਤਰ)-ਅੰਸ ਹੋਇ ਫਿਰ ਬੰਸ ਪਰ, “ਉਤਨੋ ਹੇਤ ਨ ਹੋਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

''ਦੱਤਾਤੈ ਐ ਗੋਰਖ” ਸਿੱਧ। ਪੰਥ ਰਖਾ ਉਨ ਰਖੀ ਨ ਬਿੰਦਾ। 
ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਅੰਸ ਗੁਆਈ। ਉੱਤਮ ਬੰਸ ਉਨ ਰਖਯੋ ਬਧਾਈ''॥੫॥ 
ਮਰੀ ਕਹੀ, 'ਕਿਮ ਤੁਰਕ ਦਿਹੋ ਦੋਸ਼। ਇਮ ਕਰ ਕਰੀ ਥੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਸ””।' 
ਸੋ ਹਮ ਮਾਲੀ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। 'ਖੂਨ ਸ਼ਜ਼ਾਦਨ ਕੇ ਸਿਰ ਲਯੋ॥੬॥ 
ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਗੁਰ ਚਾਹਤ ਗਾਰਨ”। ਅਯੋ ਦੋਸ਼ ਸਿਰ ਉਨ ਇਤ ਕਾਰਨ। 
ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਪੰਥ ਇਤ ਕਾਰਨ। ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ'2॥੭॥ 
ਦੇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸਿਰ ਲਾਈ। ਚਾਹਤ ਅਪਨੇ ਪੰਥ ਵਧਾਈ। 
ਅਕੇ ਬੰਸ ਕੈ ਅਸ ਹੀ ਹੋਇ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੀ ਕਰੇ ਨ ਦੋਇ॥੮॥ 

ਹ/ਇਕਰਾਰ/ ੨ ਲੱਨ ਬਣਾਓਂਦੋ/ ਤ ਖਏ ਨਲ ਕਰਵਾਏ: ਮਰਦਾ /ਦੇਂਤ/ £ ਆਘਣਾ ਵੰਲ/ ੫/ਏਤਨਾ ਕੁਝ 
ਹੰਣ ਤੱ /ਕੈਨਾਂ/ਏਹ ਨਾ ਹੁੰਦੋ/ ੬ ਵਤਾਯ੍ਰੰਸ- ਤੇ ਪੁਤੁ ਲੌ ਅਨਨੂਯਾ ਦੇ ਓਦਰ ਤੱ ਗੋਇਆਮ ਵੱਤ ਦੀ ੨੪ 
#ਵਤਾਰਾਂ /ਵਚਾ /ਨਣਤਾੀਂ ਨੰ/ “ਏਸ ਸ਼ਾਰਗਰਾੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਝੱਲੰਨ ਰੁਨੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ /ਲ੍ਾਂ ਤੱ ਕੌਈੀ ਨਾ 
ਕਾਲਾਂ ਡੁਣ ਕੁ/ਂਹਣ ਕੰਤਾ/ ੭ ਆੋਮਰਥ (/#ਸ਼ਵਾੰ ਦਾ ਗੱਖਆਕ) ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰਲ ਲੌਰਸ' ਨਾਲ, ਨ 

ਦਾ ਸਨ7/ ਨੌਰਮਮਰ ਨਗਰ /ਵੇਜ਼ ਗਂਇਆ/ /ਏਸ ਟਾੰ ਨੇਂ ਨਾਥਾਂ /ਵੇਚ /ਨਣਤਾੰਂ ਨੰ/ ਜੌਨਆਂ ਟਾ ਕਨਘਟਾ' 

੪ੱਸ /ਇਸ਼ੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ. ੮ ਅੱਲਦ #ਸ/ ੯ ਵਧਾਂਇਆ/ 5੦ ਹਫਲ, /ਇੱਛਾ/ 55 ਨਾਲਣਾ ਨਸ਼ਟ 

ਕਰਨਾ/ 9੭ ਮਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ/ ਰ 



੭੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਤ" ਨਿਜ ਰਖੋ, ਦਯੋ ਰਾਜਕਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਿ। 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਦਯੋ, ਅਧਿਕ ਭਈ ਯੰ ਰੀਤਿ॥੯॥ 
ਅਪਨੇ ਅੰਸਹਿ ਹੋਤਿ ਢਿਗਾ “ਪਰ ਅੰਸਹਿ ਬਢਤਿ ਨ ਹੇਤ"। 
“ਭੂਮ ਪੁਤ੍ਹ ਜਿਹ ਘਾਸ ਹੂੰ ਨਹਿੰ ਹੁਇ ਅੰਨ ਤਿਹ ਖੇਤ॥੧੦॥ 

('...ਖਾਲਸੋ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ...') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਊ ਮਰੀ ਮੁਹਿ? ਸੋਂ ਕਹੀ ਫਿਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇ। 
'ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਭਯੋ “ਕਿਤ ਦਾਇ॥੧॥ 

ਰ ਜ਼ੰਪਈ॥ 

ਥੀ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਬਡ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਹੁਕਮ ਤੁਰਤਿ ਲੰਘ ਸੂਬੇ ਬਾਈ। 
ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਟਾਪੂ ਘਣੇ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪਰਬਤ ਸਣੇਂ॥੨॥ 
ਰੱਯਤ ਹੁਤੋ ਦੇਸ਼ ਉਨ ਸਾਰੋ। ਕਿਮ ਕਰ ਬਧ ਗਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪਸਾਰੋ€? 
ਰੱਯਤ ਉਨ ਕਿਮ ਆਕੀ ਭਈ? ਤਿਨ ਕੀ ਫੌਜ ਕਹਾਂ ਥੀ ਗਈ?॥੩॥ 
ਕੈ” ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ? ਕੈ ਤੁਰਕਨ ਗੁਰੂਅਨ ਬੈਰ ਨ ਥਾਈ”? 
ਕੈ ਤੁਰਕਨ ਸਿੰਘਨ ਹੋ ਗਈ ਮੀਜਾ£? ਕੈ ਉਨ ਜਾਨਯੋ ਪੰਥ ਨ ਤੀਜਾ?॥੪॥ 
ਕੈ ਉਨ ਮੈਂ ਨ ਥੋਂ ਕੋਊ ਸਯਾਨੌ? ਤੌ ਉਨ ਨਾਹਿ ਸਿੰਘਨ ਹੋਤ ਪਛਾਨੋ? 
ਕੈ ਪੰਥ ਚਕਯੋ ਨ ਦਾਵੋ"' ਪਤਸ਼ਾਹੀ? ਕੈ ਉਨ ਤੈ ਪੰਥ ਭਯੋ ਲੁਕਾਹੀ?'॥੫॥ 

ਰ ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਤਿਸ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਯੋ, ਸੁਨੋਂ ਸੋਊ ਗੁਰਸਿੱਖ! 
ਜਨਮਤਿ” ਲੁਕਯੇ ਨ ਪੰਥ ਯਹ, ਦਭ ਸੂਲਨ”” ਜਿਉਂ ਮੁਖ ਤਿੱਖ॥੬॥ 

6 ਪੱਤਰ) > ਰਭੰਜੇਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਡ ਨੰਤੋ ਕੋਲ ਘਸ਼? 5 ਪਰਾਣੀ ਅਸ) ੪ ਆਰ (ਅਘਣਾਂ ਅੰਸ ਦੋ 
ਹਾਂਦਆਂ ਪਰਾਣੀ ਅਲ ਨਾਲ ਆਲ ਨਹੀਂ ਫਧ ਸਕਦਾ// ੪ #ਲ ਧਠਤੇ ੬ਪਰ ਓਸ ਦਾ ਪਤਨ ਆਹ 

#7ਇ ਹੌਦੰ. ਇਸ ਥਾਂ ਅਨ ਨਹੀੰ ਹੋਂ ਸ਼ਕਦਾ/ .੭ ਨੰਨੁੰ/ ੮ /ਕੋਲ ਤਰੂ/ ੯ ਲਮਤ/ 5੦ /ਵਨਥਾਰ/ 

5 ਲਾਲ /ਵੋਰੱ/ 5੭ ਕੰ) 9ਤ.%/ 9 ਰਨਤ; ਏਸ਼ਮਤੰਮ %/ ਦਾ#ਵਾ (0ਤਸਲਾਹੰਂ ਦਾ) ਨਾ ਕੱਦਾ/ 

5੬ ਲੰਆਦਆਂ ਹ0 %2 ਨੂਲਾਂ ਵੱਨ/ 5੮ /ਤੱਕੋ/ 



--= ======-=--======ਦ 

ਸ੍ੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੭੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਕਬ ਲੁਕ ਛਿਪ ਹੋਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਕਬ ਲੁਕੈ" ਲੁਕੋਯੋ। ਰ 
ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਜੁੱਧ ਕੋ ਭਇਓ। ਸਿੰਘਨ ਜਨਮ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤ੍ਨ” ਲਇਓ॥੭॥ 
ਸਿੰਘਨ “ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਦਈ। ਸਿੰਘਨ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਲਈ। ਰਹ 
ਸਿਰ ਪਰ ਚੱਕਰ ਕਰਦੈ ਧਾਰੈਂ। ਕਦ ਵਹ ਲਕੈਂ ਜਿਮ ਸ਼ੇਰ ਨਖ“ ਵਾਰੈਢ॥੮॥ 
ਪੰਥ ਰਚਯੋ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰੇ। ਜੁੱਧੈ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਜਰੁਰੇ। 
ਬਿਨ ਜੁਧੈ “ਕਬ ਪਯਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਆਦਿ ਜੁੱਧੈ ਬਿਧ” ਗੁਰੂ ਉਠਾਈ॥੯। 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗੁਰੂਅਨ ਮਧ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਵਧਯੋ ਹੁਤੋ ਥੋ ਬੈਰ। 
ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਦਯੋ, ਉਨਿ"? ਸਿਖ ਕਰੈਂ ਕਿਮ ਖੋਰ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁ ਦੇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ। “ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਉਨ੍ਹ ਜੜ੍ਹ ਉਖੜਾਈ। 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋ “ਲਖ ਲਈ। ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਜੜ੍ਹ ਸੁੱਕ ਸੁ ਗਈ॥੧੧॥ 
੧੩ਮੁਰ ਕਟੈ ਪਕੈ ਬਿਨ ਗਿਰੈ ਸੁ ਨਾਹਿ। 'ਅਕੈ ਗਿਰੇ ਵਡ ਪੌਣ ਵਗਾਹਿ। 
ਅਬ ਇਨ ਪਰ "“ਪੌਨ ਠੰਡੇ ਚਲਵੱਯੈ। ਮਾਰ 'ਇਸੈ ਢਬ ਇਨੈ ਗਿਰੱਯੈ'॥੧੨॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਫੜ ਤਲਵਾਰ। ਅਬ ਲੱਯੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ। 
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਐਸ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਹਮ ਕਯਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਕਾਰੀ”॥੧੩॥ 
ਸੀ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਹਮ ਚਹਿਂ ਘਰੀ। ਜਿਸੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਚਰਨੀ ਪਰੀ। 
ਹਮੈਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਯਾ ਪਰਵਾਹਿ। ਦੇਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਫ਼ਰਨ” ਉਠਾਇ'॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ "ਚਿਤ ਮਧ ਇਮ ਠਟੀ. 'ਦਈਐਂ ਰਾਜਨ”? ਰਾਜ ਉਠਾਇ। 
ਸਭ ਰਾਜਨ ਏ ਪਰਬਤੀ, ਦਯੈ ਖੰਡੋ ਫੜਵਾਇ'॥੧੫॥ 

5 ਲਕਾ/ਣਿਆ (/ਕੇਵੇ? ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ੭ ਸੜਤਹਾਂ ਗੱਲੇਆਨਾਂ ਨਲ/ = ਕੰਡੇ ਦਾ #2/ਤ/ ੬ ਕਟਾਰਾਂ 
/ਕਰਖਾਨਾ/ ੫ ਨਨ; ਨਹੁੰ/ ੬ ਜੰਗਲ /ਵੇਚ/ -੭ ਕਦ ਅਤ ਹੁੰਦਾਂ ਨੰ? ੮ #/ਵਲੀ/ ੯ #ਵਜ਼ਕਾਰ/ 9੦ ਉਨ੍ਹਾਂ 

('ਤਰਕਾਂ ਇ) /ਨੈੱਖ਼ /ਕੈਵੇਂ ਸੋਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 55 /ਇੱਨ#੫ਤ) /ਏੱਲੀਂ ਟਾ ਆਲਕ, ੜਾਏਲਾਹ/ 

9੨ ਸਮਝ ਲਣ ਜਾਣ ਭਲ) ਵਖ /ਨਆ/ 9ਤ ਪਰੰਤੂ ਕੱਟਣ ਲਾਂ ਪੱਕਣ /ਫੈਨਾਂ /ਇਹ //ਝੇਣ) /ਡਨਣ 
ਵਾਲ਼ਾ ਨਨੰ/ 9% ਲਾਂ /ਇਹ ਭਾ ਝੱਕਤ ਝੱਲਣ ਨਾਲ਼ /ਡਨ ਸਕੇਨਾ/ 9੫ ਖੰਡੇ ਈਂ ਤੇਜ ਹਵਾ ਜਲਾਏ) 

5੬ /ਏਸ਼ ਤਰੂ/ 92 /ਨੈਕੰ# ਨਕਾਰਾ/ 5੮ ਨੱਕਰਾਂ ਨੰ (%ਨੀ ਤਾਂ ਆਾਤਲਾਤੰ ਦੁੱਕਾ ਕੰ ਨੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇ /ਇਂਦੇ 
ਹ7/ 5੯ #ਏਲ #ਵੇਦ /ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਆਣ ੨੦ ਰਾੱਲੇਆਂ ਨੂੰ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ “ਸੋਝੀ ਆਈ। 'ਏਹ ਕਬ ਸਿੱਖ ਬਨੈ'ਂ ਹਮ ਆਈ। 
ਮੁਖਤਾ ਨਿਆਮਤ ਇਨ ਕਿਮ ਦੱਯੈ। ਕਿਮ ਪੁਤ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁੱਖ ਚੁਮੱਯੇ॥੧੬॥ 
ਓਇ "ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ “ਭਿੱਜ ਨ ਨੀਰੋ। ਓਇ ਆਦਿ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਘਰ ਗੁਰ ਤੀਰੋ। 
ਰਜਪੁਤ ਸਦਾਵੈਂ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ। ਓਇ ਕਹੈ 'ਕਦੋਂ ਗੁਰ ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਂ॥੧੭॥ 
ਅਬ ਦਯੈ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀਬਨ ਉਠਾਇ। ਵੈ ਜਾਨੈ ਗੁਰ ਦਈ ਹੈ ਮਾਇ'॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਯੀ ਚੀਜ ਚਹੈ ਗ੍ਰੀਬ ਕਉ, ਕਿਉਂ ਅਤਿ ਦਯੋ ਅਖਾਇ। ਰ 
ਯਹਿ ਦਯਾਵਾਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਅਰ ਗ੍ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਵਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤ ਸਨਾਤਿ?” ਐ “ਬਾਰਹ ਜਾਤ। ਜਾਨੈ ਨਹਿ ਰਾਜਨੀਤ ਕੀ ਬਾਤ। 
ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿੰ ਜਿਹ ਜਗ ਮਾਂਹੀਂ। “ਬਣੀਏ ਬਕਾਲ ਕਿਰਾੜ" ਖੱਤਰੀ ਸਦਾਈਂ॥੨੦॥ 
ਲੁਹਾਰ ਤੁਖਾਣ ਹੁਤ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ। ਛੀਪੋ”" ਕਲਾਲ ਨੀਚਨ ਪੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ। 
ਗੁੱਜਰ ਗ੍ਰਾਰ? ਹੀਰ" ਕਮਜਾਤ। ਕੰਬੋਇ ਸੁਦਨ" ਕੋਇ ਪਛੈ ਨ ਬਾਤ॥੨੧॥ 
ਝੀਵਰ ਨਾਈ ਰੋੜੇ ਘੁਮਿਆਰ। ਸਾਇਣੀ”“ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚੂੜ੍ਹੇ ਚਮਿਆਰ। 
ਭੱਟ" ਐ ਬਾਹਮਣ ਹੁਤੇ ਮੰਗਵਾਰ””। ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਲੁਬਾਣੇ” ਔਘੁਮਿਆਰ॥੨੨॥ 
ਇਨ ਗ੍ਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਦਯੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਏ ਯਾਦ ਰਖੈਂ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ।' 
ਤੌ ਸਦਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਲਲਕਾਰੇ। 'ਫੜੋ ਸ਼ਸਤੁਨ ਲਿਹੁ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੇ'॥੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਨਹਿ ਮੰਨਯੋ, ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਕੀਨ। 
ਉਨ ਪਹਿ ਫੌਜੈਂ ਅਤਿ ਘਨੀ, ਕਬ ਛੋਡੈਂ ਰਾਜ ਜਮੀਨ'॥੨੪॥ 

6 /ਝਆਲ ਅ/ਏਆ? ੨ ੭ਫਤ/ ਤੇ /ਨੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਗਾਨੰ ਤਾ ਦਾ ਨਹ ਨੰਮੰਏ? ੪ ਪੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਵਾਲੇ 
ਲਤਾ ਪੁਨਤ, ੭ਹਤਾੰ ਘਜਾ/ ੫ /ਭੱਸਦੇ (ਨਹੀਂ ਆਣਾ/ਵੋਜ)/ ੬ ਸਾਨੂੰ/ ੭ ਨੰਦ ਸਤ? ੮ ਕੁਲ ਵੱਲ ਸੱਤ 

/ਨਨਹੱਤ=ਪਧਾਨ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਕੀਰਣ ਸਾਤ ਨਨ ਸੱਤ ਅਤੇ ਏੌਨਲਾ ਲਤ) (ਅਹਾਨ ਕੱਸ) ੯ /ਵੇਕਨਾੰ 

ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ /ਦਉੰਆਾਨ (7) ਸਲਜਾਂ ਵੋਚਣ ਵਾਲ ਕੱਲਤਾ ਲਾਣੰਨ? 9੦ ਹਟਵਾਣੀਆ, ਲੈਣ ਏੋਣ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ /ਵੇ6ੰਆਰੰ/ 57 ਛੀਨਾ? $> ਨੰਵਾਨ, ਪੰਡੂ, ਓਜੱਡ/ 9= #ਹੀਨ, ਕਾਵਾਲਾ/ 5 ਨਦ, ਵੈਲ੍ਯ 
ਵਰਣ ਦੀ/ਟੈਕ ਸੱਤ ।?;) ਦੱਲਾ ਵਰਣ/ 5੫ ਨੈਣ? /ਇਕ ਨਾਤੇ ਨੇਂ ਕੱਲ ਅਤੇ ਆਲਆਂ ਨੈਨ ਹੈ ਮਹਾਨ 

ਕੀਸ਼?/ 9੬ ਓਸਤ/ਤਾ ਕਹਨ ਵਾਲ਼ ਕਣੀ ,/ ਵੈਦਨਸ਼ਤ; &ਡਤ/ $%੭ ਅਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨਤੇ/ 

9੮ ਲਵਣ (ਲੂਣ) ਦਾ ਵਣਜ' ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ /ਏਕ' ਲਾਤ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਿੱਖਨ ਯੌ ਮੰਨੀ ਨ ਬਾਤ। 'ਹਮ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਬ ਮਾਰੇ ਜਾਤ। 
ਅਸੀਂ ਚਿਰੀਆਂ' ਵੈ ਸਾਨੀ” ਬਾਜ। ਹਮ ਛੇਲੇਦ ਵੈ ਬਘਜਾੜਨ ਸਾਜ॥੨੫॥ 
ਤੁਮ ਮ੍ਰਿਗਨਾ ਤੇ ਕਿਮ ਸ਼ੇਰ ਮੁਵਾਵੋਂ। ਲੌਤੀ“ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਗਰੀ£ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। 
ਵਹੁ ਆਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ। ਹਮ ਜੱਟ ਬੂਟ ਨਾਈ ਤਰਖਾਨ॥੨੬॥ 
ਤੁਮ ਟੋਲੇ ਸਭ ਜਾਤ ਕਮੀਨ। ਹੁਤੇ ਜੋਊ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀਨ। 
ਲਲਕਾਰੋ ਰਜਪੂਤਹਿ ਰਾਜੇ। ਜੋਊ ਸਵਾਰੈਂ ਤੁਮਰੋ ਕਾਜੈ'॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਿਓ: ਕਯਾ ਯਹ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨ। 
ਹਮ ਚਹਿਂ ਦੇਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਨ, ਉਨ ਨੇ ਨਾਹਿ ਨਾਹਿ ਕੀਨ”॥੨੮॥ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ ਰ 

ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਸਭੀ ਬਿਧੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਛਾਣ। 
'ਯਹ ਚਰਣ ਪਹੁਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਤੇਜ ਨਾਹਿ ਯਹਿ” ਮਾਂਹਿ ਅਨੂਪ ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਸੇਹਲੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਧਰੈਂ, ਦਾਸਹਿ'' ਨਾਮ ਕਹਾਇ। _ 
ਹੁਤੀ ਦਯਾ ਮੱਧ ਰੂਪ ਬਹੁ, ਇਮ ਨਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੜਾਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਸਿੱਖਨ ਰੂਪ ਪਲਟਾਈਐ। ਤੇਜ ਧਾਰੀ"? ਜਿਮ ਲਖ ਭੋਂ ਖਾਈਐ। 
ਤੇਜ” ਨਾਮ ਕੋਉ ਇਨੈ ਧਰੱਯੈ। ਕਰ ਪਾਹੁਲ ਇਨੈਂ ਤੇਜ ਪਿਲੱਯੋ॥੩੧॥ 
ਯੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ “ਚਿਤ ਲਯੋ ਧਾਰ। ਸੋ ਉੱਦਮ ਕੀਓ ਗੁਰੂ ਬ਼ਿਚਾਰ। 
ਛਤ੍ਰੀ“ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿ ਲਾਗੇ। ਕੇਸ ਸੀਸ ਸਿਰ ਬਾਂਧੈ ਪਾਗੇ'“॥੩੨॥ 
ਨਾਮ ਸਿੰਘ”? ਹੁਤੋ ਛਤ੍ਨ ਕੇਰੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨਯੋ ਯਹੀ ਭਲੇਰੋ”। 
$ /ਦਤੀਆਂ/ ੨ ਲਾਹੰਨ-ਕਹੀ ਤੇ ਲੰਹਿਨੀੰ ਤੇ ਅ/ੰਦ /ਨੈਕਾਨੀ ੫ੰਛਾੰ ਕਹਾਂ ਣੂੰ ਸ਼ਾੀਨਾ ਵਾਂ ਕਾਹਿਂਦੇ ਹਨ/ 

੨ #ੱਕਰਨਆ// # /ਹਰਨਾ/ ੫ ਲੱਦੁੜਾ 7) ਕਨਾਲ ਛੱਤਾ/ ੬ ਹਾੜ; /ਗੱਠੇ (/// ਮਨਰ /£ਛੇ ਲੁਕਾੰ 

ਨਠੜ ਡੱਲਮ ੭ ਕੰਤਾ£ ੮ /ਟਸ਼ /ਵੋਚ/ ੯ ਵਨ; #ੰਦਰ/ ੧੦ ਸੌਲ- ਕਾਲਾਂ ਓਨੇ ਲਾਂ ਨਲ ਦੀ 

/ਵੈਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਗੰਰੇਗੀਂਝਦ ਨੰ ਨੇ ਐਲੀ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੋਖਾਨੇ ਰੱਖੇ ਕੇ ਓਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜਗ ਘ/ਗਿਨੈਆ/ 
95 ਦਾਲ (ਗੁਲ ਚਾਕਰ) ਨ%' ਕਹਾਊਦੋ/ 9੭ ਭਾਲੀ ਲਲਾਲ (/ਨੈਨ ਨੂੰ ਵੋ ਕੇ ਲੱਕ ਡਰਨ?/ 

5ਤ ਤੰਜੱਸਵੀ ਸਕਤੀਲ਼ਾਲੰ/ 55 /ਨੈਸ਼ਜਾ ਕਰ /ਨ%; ਮਨ /ਵੋਲ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਲੰ/ 5੫ ਕਲਤੀ ਯੰਧਾ/ 

੧੬ ਗਤੀ ਟਸਤਾਰ/ 5੭ ਸ਼ੇਰ (ਛਤਆਂ ਦੇ ਨ /0ਛੇ /ਨੱਘ' ਸ਼ਲਟ ਲੱਨਾ ਹੁੰਦਾ 2)?/ ੧੮ ਲੰਨ ਨੱਕ 

ਅੰਨ .ਨੌੰਹਣਾ/ 
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੧ਪੰਡੈ ਪਾਹੁਲ ਚਿਤ ਮਧ ਠਟੀ। ਇਮ ਹੋਵੋਗੋ ਖਾਲਸਾ ਹਠੀ॥੩੩॥ 
ਪੜੇ? ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਇਮ ਇਨ ਖੋਇ। ਏਹੰਨੈ ਹੰਨੇ ਹਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਹੋਇ। 
ਕਾਣ'“ ਕੂਟ ਵਾਂਗ ਲੋਹੇ ਕਰੈਂ। ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਪੀ ਖੰਡਯੋਂ ਨ ਟਰੈਂ॥੩੪॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਖਾਲਸੋ ਹੋਵੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਮ "ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਇ। 
ਆਨਾ ਨ ਮਾਨੈ ਆਨ” ਕੀ, ਇਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭੂਤ ਪਤ ਐ ਮੜ੍ਹੀ ਮਸਾਣ। ਨਹਿੰ ਮਾਨੈ ਵਹਿ ਗੁਗੋ"" ਸੁਲਤਾਨ”। 
ਟਿੱਕੋ ਜਨੇਊ ਪਹਿਰੈਂ ਨ ਧੋਤੀ। ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੇ'₹ ਖਾਹਿੰ ਬਹੁ ਗੋਤੀ॥੩੬॥ 

ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪੰਥ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ 

(ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੰਸਕਾਰ) (ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਜੋ ਭਏ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੁਤੀ ਬਾਤ 'ਲਈ ਚੀਨ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਉੱਦਮ ਸੋਊ ਕੀਨ॥੧॥ 
ਸੱਦ ਪੰਡਤ ਬੜ"“ ਜੋਤਕੀ'£ ਮਹੂਰਤ"? ਖੂਬ ਕਢਾਇ। 
ਕੀਏ ਭੁਜੰਗੀ ਛਾਂਟ ਪੰਜ, ਪੰਜੇ ਜਾਤ ਗਿਣਾਇ॥੨॥ 

6 ਕੰਡੇ ਦਾ ਆ£ਤ/ 2 ਪੈ ਲਾਣੈ/ ਤੇ ਸੂ: ਆਵਤ (/ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ /ਟੈਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਤ ਪੈ 
ਨਾਂਵੇਨ?)/ #' ਘੰਤੇ ਦੀ ਕਾਨ? ਦੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਕੰਝ; #ਸ /ਵੋਚ ਲਗਾਨ ਅਟਕਾਉਂਦੋ ਹਨ; ਹੰਨੋ ਹੰਨੇ 

ਘੱਤਲਾਗਾੀਂ' ਦਾ ਨਾਵ ,/ਤ ਕਾਠਾੰ ਸ਼ਰਦਾਨੀ ਹਰ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਦਾਨ ਹੰਵੋਗਾ (ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ /ਇਨ ਕੰਠ 

ਪੰਥ ਪੁਕਾਲ)/ ੫ ਸਰਕੜਾ/ ੬ ਕੁੜਾ ਕਰਕਟ/ .੭ ਨਾਂ ਟਲਣ/ ੮ ਰੱਲ ਵਰਗਾ /ਨਫਤ /ਏਨਹਾਂ /ਵੇਚ ਹੌਫੈ/ 

£ ਲੱਨ? ੧੭ ਦੁਜੇ ਇੰ /ਨੋਲੇ ਹੌ ਦਮ 95 ਭੱਲਾ ਆਓ? % ਡੋਲ ਛਾ ਅਸਲ ਨਨ ਸੱਯਦ ਆਨਮਟਾ ਨੀ 

/ਏਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨਖਾਨਾ ਪੱਕਲ /ਵੈਲੋਂ ਹ/ /ਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਂ ਸ਼ਰਣਗ, ਲਖਦਾਤਨ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲ਼ ਧੱਕਲਆਂ ਆਹੱਦ 

ਆਖਦੇ ਹਨ/ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਤਾਨੀਣੇ ਘੰਜਿਲਾਨੇ ਆ ਕੰ ਵੱਡਾ ਹੱਟ ਝੋਟਾ ਵਨ ਚੜਾਓਂਦੇ ਹਨ? 5= ਠੁੱਡਾ 

ਲੱਹੇ ਦਾ ਾਟਾ, /ਨਸ /ਵੇਚ ਆੰਘਤਾ /ਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਛਕਾਂਏਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸਾਦ /ਨੈੱਕ /ਟਕੇਂ ੱਤਆਂ ਵਾਲਾ 
/ਏਨਾ ਝਾਟੇ /ਵੇਲਾ ਛਨਦੇ ਹਨ/ ੧# ਸਮਝ ਲਟ ਲਾਣ ਲਣੀ/ 5੫ ਵੱਡੇ, %੬ ਲੱਤਸ 92੭ ਲੜ ਘਤ 

9੮ ਵਕ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਲਏ ਉਠਾਇ। ਚਾਰੈ ਬਰਨ ਇਕ ਕੀਏ ਭੁਰਾਇ”। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੋਫਤੀ” ਜਾਤ। ਬਸਤ” ਲਾਹੌਰ ਹੁਤੇ ਬਖਯਾਤ”॥੩॥ 
ਦੁਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਸਤਨਾਪੁਰ“ ਬਾਸੀ। ਹੁਤੋਂ ਜੱਟ ਸਿਵ ਜਟੋ ਪੁਕਾਸ਼ੀ। 
ਤੀਜੋ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ “ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਜਾਯੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਸੁ ਆਯੋ॥੪॥ 

ਚੌਥੇ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਉ। ਦਸੈਣ ਭਗਤ ਜਹ ਰਹਤੇ ਸੋਉ। 
ਪੰਚਮ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਝੀਵਰ ਕਹੀਐ। ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਪੰਜ ਜਾਤ ਲਹੀਐ॥੫॥ 
ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੈ ਤਜਾਰ ਕਰਵਾਈ। ਜਲ ਮੱਧ ਆਨ ਮਿਠਾਈ ਪਾਈ। 
ਤਿਹ ਮੱਧ ਰਾਖੀ “ਕਰਦ ਗਡਾਇ। '“ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦ ਧਾਰੇ ਦਾਇ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿਓ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਚਾਰ। 
ਅਕਾਲ ਅਕਾਲਹ ਜਾਪ ਕਰ ਤੋਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰ”॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

"ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ” ਵਾਰ ਜੁ ਪੌੜੀ। ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜੀ"। 
ਨੌਂ ਪਤਸ਼ਾਹੀਅਨ ਲਯੋ ਧਿਆਇ। ਅਬ ਦਸਮਨ"“ ਪਰ ਹੋਈਂ ਸਹਾਇ॥੮॥ 
ਬਹੁੜ ਸਵੱਯੇ ਬੌਤੀ ਉਚਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਸਵਾਰੇ। 
“ਤੇਜ ਤੇਜ ਜੋ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ। ਸੋਊ ਪਾਹੁਲ ਕੇ ਮੱਧੈ'” ਠਾਣੰ।॥੯॥ 

9 ਡਰ ਭਾਣ/ ੭ /ਏਕ ਖੜੀ ਜਾਤਿ? = ਵਸਦਾ ਆੰ/ # ਸੈੱਲ ਨੰ ਜ਼ਹੰਹਿਨਾ ਗੰ/ ੫ ਸਹੌਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾ 
ਨਯਤਨ ਨੇ ਏ ਤਰ %ਜਨ#ੰਦ ਦਾ %ਪਣੇ /#ਤਾ ਏ ਨਾਲ ਨ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਨ. ਲਂ ਕੱਠਵਾਂ 

ਦੀ ਨਾਜਹਾਨਾੀ ਆ /£ਹ /ਦੈੱਭੀ ਤੇਂ “੭ ਆਭ 9ਆ ਏ ਕਦੋ /ਜਿਲਹਾਂ ਔੋਰਠ /ਵੇਦ ਆੱਸ਼ਤ / ੬ /ਵ ੭ 
ਟਾਲ ਸਟਾਗਾਰਮ ੭ ਸਮਖਲ; ਦਵਾਦਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਸਿਸ ਟ/ ੮ / ਲੈਣ ਭਨਤ ਰਾਂਹਂਦੇ ਅਸ 

“#ਰਲਾਤਾ ਝਾਹਵ ਗੜ੍ਹ /ਨੰਵਾ? ਦਾਨ0 ੯ ਪਨ ਛੋਨ/ _ 52 ਅੱਤਨੁਦੂ ਨ ਨੰ /ਏਏਂ/ ਆਂ 98 

/ਵੇਚ /ਨੈਰ/ਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਠੱਲ /ਛਤ ਨੰੱਨ)/ 53 ਧਾਠ ਕਰੋਂ (ਆਘਣਾਂ /ਨੈਠਆਾ?/ 9੭ ਨਾਂ ਸਾਹਾ 

ਕੁਰਆਨ, ਅਕਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਅਕਤੰਨ ਚੜ ਘੰਹੇਲਾ/ 55 ਛਣਾਈੀ ਰਦ/ 5% ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਲਾੰ ਤੋਂ ਤੋ 

ਸਹਾਈ ਹੌਫੋ/ ੧੬ ਤਲ ਤੰ ਸਕਤਾ ਭਗੀ ਤੇਜੱਸਣੀ/ ੧੭ /ਵੇਚ, ਸੱ (ਆੰ?ਤ ਨੰਜਾਨ ਵੇਲੇ ਓਸ ਸ਼ਾਣਨ ਦਾ 

ਸਾ੪' ਵਾਂ /ਨੋਸ਼ਦੀ ਕਤਾ// 

“ /£ਲ ਭਗਤੀ ਆਓ ਕੈ. ਗੁਰ ਨਨਕ ਲਟ ਅਸਟ”. ਚੰਤਾੰ ਦੀ ਵਾਰ' ਗਾਂਚਤ ਦਸਮ ਆਤਲ਼ਾਹ ਦੀੰ 

ਪਹਲੀ ੫ਉਤੀੰ ਦਾ ਨਾਰ 2ੰ/ 
ਡੇ ਦੇ ਲ=-ਲਲ== “ਲੇ ਤਦੇ ਕਲ ਦੇਣ ਲੇ -ਦਦਦ====== ਲ-ਲਲਲ===ਲ ਦਲ -੯੨=====-=< -<<<========-੯ - ਲਤ ਦਲ ਟ=ਦਦ== ਤੇ ਘ-= 
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੨ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ॥ 
“ਗੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪੁਚੰਡੰ, 
“ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪੁਭਂ॥ 

“ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਣੰ, 
”ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸਿ ਸਰਣੰ॥ 
“ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸਿਸ ਉਬਾਰਣ, 

€ਮਮ ਪੁਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੰ॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਅੰਚਰੀ” ਭਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਲਲਕਾਰ”'। 
ਸਨਮੁਖ”” ਨੇਤੁ ਰਖਵਾਇ ਕਰ, "ਦਈ ਮੱਧ ਮੈਂ ਡਾਰ"॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਰ ਜਾਪ ਜਪਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਫਤ੍ਹੇ ਬੁਲਾਈ। 
ਜਤ ਤਤ 

ਅੜਾ 

ਪੁਨ ਪੰਚ ਪੰਚ ਸੀਸ ਅੰਚਰੀ ਪਾਇ। ਪੰਚ ਪੰਚ ਪੰਚਨਾ“ ਦਈ ਛਕਾਇ॥੧੧॥ 

5 /ਏਕ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਛੰਦ /ਡਭੰਨ= ਤੰ“ਭੱਨ ਦੇ ਅਰਲ ਹਨ . /ਨਸ /ਵੇਚ /ਤਿੰਨ ਭੰਨ (ਲਲ) ਹੱਟ; ਨੰ 

/ਵੇਚ /ਤੱਨ ਥਾਂ ਤੇ ਟੇਢਾਂ ਹੋਣ /ਤੰਨ /ਵੈੱਨ ਹੋਣ, /ਟਹ ਉਸਨ ਲੀ ਦਾ /ਵੈਸ਼ੇਰਣ ਹੈ ਲੰ ਮਰਲੀ ਵਲਾਓਂਣ 

ਗਿਆਂ ਸ਼ਗੀਰ #ਵਰ /ਤੰਨ ਫਲ ਘ ਕੇ (ਘਟ, ਕਮਰ ਤੇ ਨਰਦਨ /ਵੋਚ) ਖ਼ਲੰਦੇ ਸਨ) /ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਜਾਰ 
ਚਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਤ ਚਰਣ => ਆੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ . /ਤੰਨ ਭੰਨ (ਅਨਪਾਸ) ਹੌਣੇ ਜ਼੍ਰਗੀ ਹਨ/ ੨ /ਇਹ 

ਛੱਟ' 'ਗਾਓਤ੍ਹਾ ਨਟਕ' ਟਾ ਦੂਜਾ ਅੰਕਾ ਹੰ/ ਅਰਥ . ਤਲਵਾਰ (ਹਾਂ ਨਾਂਹਲ), ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਟੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਨਰਾਲ' ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ) ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਟੈ ਨੁਗਨਆਂ ਨੂੰ ਲਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾਂ ਹੀ? 
5 ਨੇਹੀਆਂ ਡਜਾਵਾਂ ਲਾਹਾ) ਲੇ ਨਲ ਨਗਾੱ ਹੱਦੀਆ! /ਇਸ਼ ਦਾ ਤਜ ਆੱਤ ਪੁਕਾਲਮਨ ਹੈ ੫ ਲੈੱਤੇ /ਟਕਾੰ 

ਹੱਲਾੰ ਤੇ ਰਜ ਵਰਗਾ ਸੌਭਾ ਹੈ ਸਾ ਦੀ ੬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲ਼ ਲੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡੰਤਾੰ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ 

ਹ/ ੭ ਸਾਨ ਮਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰ (ਨ.ਸੰਹਿਲ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ /ਲਣਾੰ 2)/ ੮ ਨੀ ਨੰ 

ਹੈ/ਲਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਣਹਾਨ ਹੈ ਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਓਸ਼ਾਰਣ (ਓੱਧਾਨ ਕਰਨ? ਵਾਲਾਂ 27 ੯ ਐਲੀ 

ਪ/ਤਘਾਲਣਾ (ਮਾਲਣ ਘੱਸਣ)? ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਨੈ ਹੇ ਨੀਂਸ਼ਹੰਹਿਲ/ ਤੇਰਾਂ ਲੈ ਹੌਟੇ/ ੧੭ ਅੰਜਲੀ ਅੰਜੱਲੇ ਨੱਕ 

ਡਾਨ ਦਾਂ ਸਕਲ ਲਣਾਣ ਹੱਟੇ ਹੱਥ ਪਲਾਂ ਦਾ ਜਲ 55 ਲੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ਼ ਸੱਦਾ ਲਇਆਂ/ 9੭ ਸ਼ਾਭਣੇ/ 

35 ਓਨਾਂ (ਜੰਤਾ? /ਵਚ/ 95 ਡਾਲ; ਘਾ /ਏੱਤ/ 5% ਘੰਜਾਂ (ਨੂੰ2/ 
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ਇਕੇ ਸੁਨਹਿਰੈ ਸਭੀ ਰਲਾਏ। ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਕਛੁ ਰਖਨ ਨ ਪਾਏ। 
ਚਾਰ ਬਰਨ ਐਂ ਆਸ੍ਹਮ ਚਾਰ। “ਜਨੇਉ ਟਿੱਕੋ ਦਿਯੋ ਉਤਾਰ॥੧੨॥ 
ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਸਿੱਛਜਾ” ਦਈ। 'ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਨ ਬਰਤਜਯੋ ਨਹੀਂ। __ 
ਕੁੜੀਮਾਰ ਰਮਰਈ ਨੜੀਮਾਰ। ਜੋ ਇਨ ਮਿਲੇ ਸੁ ਹੁਇ ਹੈ ਖ੍ਰਾਰ॥੧੩॥ 
ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ” ਗੁਰ ਗੋਲਕ ਪਾਯੋ। ਕੜਾਹ ਕਰਾਇ ਖਾਲਸੈ ਛਕਾਯੋ। 
ਪਹਿਰ“ ਕਛਹਿਰੇ ਸਿਰ ਬੰਧਯੋ ਪਾਗ। “ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਨ ਪਰ ਰਹਯੋ ਲਾਗ'॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗਲ ਤੇਗੋ ਦੀਨੋ ਪਾਇ। 
ਕਰਦ? ਚਕਰ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈਂ, ਮੁਖੋਂ ਅਕਾਲ ਜਪਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਕਹੀ : 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਯੋ। ਜਪੁ ਜਾਪ ਦੋਇ ਵੇਲੇ ਜਪਾਯੋ। 
ਐਔ ਅਨੰਦ ਰਹਿਰਾਸ ਜਪੱਯੋ। ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੱਯੋ॥੧੬॥ 
ਦੋਇ ਵੇਲੇ ਉਠ ਬੰਧਯੋ ਦਸਤਾਰੇ। ਪਹਰ ਆਠ ਰਖੱਜੋ ਸ਼ਸਤੁ ਸੰਭਾਰੇ। 
ਪੀਓ ਸੁਧਾ ਐ ਖੇਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸ਼ਸਤੁ ਵਿਦਸਾ ਜਿਮ ਹੋਇ ਸੰਭਾਰ॥੧੭॥ 
ਕਰ ਝਟਕੈ ਬਕਰਨ ਕੋ ਖੱਯੋ। ਮੁਰਦੈ ਕੁੱਠੈਂ'” ਨਿਕਟ ਨ ਜੱਯੋ। 
ਕੇਸਨ ਕੀ ਕੀਜੋ ਪੁਰਤਿਪਾਲ। ਨਹਿ ਉਸਤੁਨ ਸੋਂ ਕਟਯੋ ਬਾਲ॥੧੮॥ 
ਪਿਤ੍ਨ"" ਕਰਮ ਸੁ ਛੋਰਨ"? ਕਰਨੋਂ। ਰਖਯੋ ਧਯਾਨ ਸੁ ਮਧ ਗੁਰ ਚਰਨੋਂ। 
ਪਰੈ" ਔਰ ਜੋ ਖੋਟੇ ਰਾਹਿ। ਤਿਨ ਕੋ ਲਾਯੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤਨਖਾਹਿਂ”॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਰੀ ਜੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਿਧ, ਸੋਈ ਪੁਨ"“ ਬਿਧ ਕੀਨ। 
ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਜੋ ਭਏ, ਗੁਰ ਉਨ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਲੀਨ॥੨੦॥ 

9 ਸੰਝੂ ਤੇ ਮੱਠੋਂ ਦਾ /ਟੱਕਾ (/ਹੰਦ ਧਰਮ ਦੇ /ਦਨੂ)/ ੭ /ਨੱਖਆ/ = ਵਰਤਣਾ ਨਹੀੰ? # ਯਥਾ-ਲਕੱਤ ਆਨਾ 

ਤੰ /#ੱ' ਤਕਾ ਸਕਤਾੰ ਹੱਦੇ (ਆਣ?) /ਵਤ ਅਨਲਾਰ/ ੫ ਆੰਹਿਨ (੫ ੨)/ ੬ ਨੀ ਹਨ ਹੁੱਲ ਸੰਹਿਲ/ 

(%#ਨਤ ਸੰਸਕਾਰ %੯੯ & /ਵੋਚ ਗਇਆ” /ਇਸ਼ ਦਾ /ਇਹ ਭਾਵ ਵਾ ਸੰਭਵ ੈ/ਨੈ ਲਨ ਸੱ ਤਕਾ ਡ੍ਰ 

ਗਾਥੰਦ /ਨੰਘ ਨਾਂ ਨੇ ਹਾੰ ਨੂ ਗੰਥ ਸਾਹਸ ਦਾ ਨਨ ਰਚਨ ਕਰ /ਲਆ ਗੋਂਇਆ,/ /ਏਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨ 

ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿੜ' (ਤੀ ਅਨੰਦਘਰਾ ਸਾਹਿਲ ਕੈਸ਼ ਨੜੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 20) /ਵੋਲੇ ਸਰਣ ਕੰਤਾ/ ਭਾਲਾੰ ਅਨਾੰ 

/#%' ਲਾ /ਲੋਖਾਨਾੰ ਅਨ)/ ੭ ਤਲਵਾਰ, ਸੰਲਰ/ £ ਸੰਭਾਲ ਕ/ ੯ ਅੱਨਤ/ ੧੦ /ਟੈਲਲਾਆੰ ਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

/ਲੈਲਹ ਕੰਤ! /ਨੈਸ਼ ਉਪਰ /ਲਗਮਿੱਲਾ ਆਹੰਦ ਘੇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਨੌਸ਼ਤ/ 55 ਵਾਂਡਆਂ ਵਡੇਂਹਿਆਂਦੇ' 
ਕ/-ਕਾਨ /#ਤਾ &ਰ=ਾਂ ਕਾਰ-/ਵਹਾਨ ਧਰਮ ਕਰਨ/ 9੨ ਛੱਡਣ ਛੱਡ /ਇ5)/ 9੨ ੫ ਪੰਣ/ ਦੰਡ 

ਨਾ (ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੀ ਗਈਂਨਜ਼ਾ)/ 9੫ /ਫਰ (/ਲਹੜਾਂ /ਵੀ ਨਾਲ ਗਰ ਲਾ ਨੇ ਘੰਹਲਾਂ ਪੰਜਾਂ //ਆੱਰਆਂ 

ਨੰ ਅੰਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ/ਵੇਆੰ ਕਲੀਨ ਓਹ ਫੋਰ ਅਪਣੇ ਲਲਾੰ ਕੰਇ?// 



੭੮ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਹੀ ਵਰਤਾਰੋ ਭੁਜੰਗਨ ਵਰਤਾਯੋ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਹਿਵਾਯੋ। 
ਯਹੀ ਆਦ” ਹੁਤ ਆਯੋ ਵਰਤਾਰਾ”। ਜਿਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਧਾਰਾ॥੨੧॥ 
ਪੀਯੋ ਪਾਹੁਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਿਵਾਰੀ£। ਭਯੋ ਖਾਲਸੋ ਵਡ ਕਲ ਧਾਰੀ। 
“ਸਾਲ ਬਾਵਨ ਪਰ ਸੱਤ੍ਹੇ ਸਈ। ਬੁਪਵਾਰ ਬਸਾਖੋ ਪੰਥ ਉਤਪਤਿ£ ਭਈ॥੨੨॥ 

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਸਰਨ? ਕੀ ਸਾਖੀ 

('ਇਮ ਖਾਲਸੈ ਪੰਥ ਭਯੋ ਉਤਪੰਨ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਸੀ ਦਿਵਸ ਤੈ ਖਾਲਸੇ ਲਗਜਯੋ ਪਸਾਰੋ ਹੋਨ। 
ਪੰਜ ਪਚਾਸਨ ਸੈਂਕੜਨ, ਰਲ ਨਿਤ ਸਿੰਘ ਖਲੋਨ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰਮ ਸਭ ਖਾਲਸੈ ਦੀਯੋ। ਮੁਖਤਜਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਯੋ। 
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵਾਇ'। ਪੱਛਮ ਮਧ ਭੀ “ਦਏ ਘਲਾਇ॥੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਣੈ ਵਿਖੈ ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਗੁਰ ਨਿਜ ਠੌਰ”। 
ਭੁਜੰਗੀ ਭੇਜੇ ਮੁਖਤਯਾਰ ਕਰ, ਦਿਲਾਸਨ ਸਯੋਂ”! “ਕਰ ਗੌਰ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਭ ਗੁਰ ਠੌਰ। ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਮਿਲੈ "ਖੁਦ ਤੌਰ। 
'ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਇੰ। ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੈ ਤੁਲ” ਮੰਨ ਲਯੋ ਸੋਇ॥੪॥ 
ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਜਹਿਂ ਇਕੱਤੁ ਹੋਇੰ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਹੁਲ ਕਰ ਪਯਾਵੈਂ ਸੋਇ। 
ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਓ॥੫॥ 

9 ਲ੍ਠ ਤੱ ਹੰ/ ੨ #ਰਯਾਦਾ/ ਤੇ ਧਮੱਠੇਆ (ਗੁਨੂ ਹਾਰਨ ਕੱਤਾ)/ # ਝਕਾਇਿਆ (ਨੂ ਸ਼ਚਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨੀਸ 
ਝਕਾ/ਏਆ)/ (7) ਗੁਰੂ ਲਚਨਾਂ ਸਕਾ ਆਘਣਾ ਟੱਖ ਦੁਰ ਕੱਤਾ; /&ਛਲੇ ਕਰਮ /ਟਾ ਲਣੈ/ ੫ ਸੰਮਤ 

$੭੫੭/ ਕਵੀ ਸੰ ਨੇ ਆੜ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ 5੭੫੨ (%੫ 0) /ਦੱਤਾ ਹੈ ਪਮ/ੰਠੇਕ ਸ਼ਾਲ 

ਮਤ 5੭੦੬ (੧੬੯੮ &?2) ਅੱਨੇਆ /ਨੇਆ ਹੈ ੬ ਇਤ੪ਤੀ ਲਨ# ਖੰਟਮਏਲ/ -੭ ਵਗਣ ਫੱਲਣ; 

ਫੰਲਣ/ ੮ /ਦਸ; ਤਰਫ, ਵੱਲ/ ੯ ਆਲ /ਦਂਤੇ ਲੋਰ /ਦੱਤ/ ੧੭ /ਨਕਾਟੰ ਸਹਹਾ/ 55 ਨਾਲ/ ੧੭ /ਵੇਲੋਲ 
/ਨਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰ &/ 9= ਆਅਣੇ ਆ&; ਆਪਣਾਂ /ਵਧਾਂ ਅਨਸਾਰ/ 5 ਸਮਾਨ; 

ਵਰਗਾ; ਝਰਾਲ਼ਰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪਰਕਾਸ਼ ਅੰ 

ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਨ ਚੜ੍ਹਾਵੈ ਸਿੰਘ'ਹੀ ਖਾਹਿਂ। ਜੇ ਬਚ ਰਹੈ ਤਉ "ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇੰ।' 
ਦਏ ਚਿੱਠੇ ਵਲ ਸੰਗਤ ਘੱਲ। 'ਖੰਡੈ ਪਾਹੁਲ ਲਓ ਆਇ ਚੱਲ॥੬॥ 
ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਪੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਜਧਾਰੀ:। ਲਓ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਅਬ ਤੁਮ ਮਾਰੀ। 
ਖੰਤੈ ਪਾਹੁਲ ਮੈਂ ਭਈ ਅਬ ਕਲਾ। ਤੁਰਕ ਜਾਉਂਗਾ ਨੱਠ, ਪੰਥ ਅਟਲਾ£॥ ੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਜੋ, ਸੋ ਲਏ ਮਝੈਲਨ“ ਮੰਨ। 
ਔਰਨ'£ ਭੀ ਜਿਨ?” ਕਿਨ ਮੰਨੇ, ਭਏ ਭਾਗ ਉਨ ਧੰਨ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਭਯੋ ਉਤਪੰਨ'। ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਹੋਇ ਪੁਸੰਨ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਲਸੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੜਾਵੈਂ। 'ਭਾਂਤੈ ਭਾਂਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਰਾਵੈਂ”॥੯॥ 
ਮਧ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੈਂ ਮੰਜੀ ਡਹਾਇ। ਚੁਫੇਰੇ ਖੜੈਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤੁ ਲਗਾਇ। 
“ਜਿਮ ਗੋਪਨ ਮਧ ਕਾਨ੍ਹ ਬਿਰਾਜੈ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਮਧ ਛਾਜੈ॥੧੦॥ 
ਕਵੈਦ"ਦ ਕਰਾਵੈਂ ਸਿੰਘਨ ਦੁੜਾਇ। ਕਿਤੈ ਚੁਫੇਰ ਦੇਖੇਂ ਖੜਵਾਇ। 
ਕਿਸੈ ਬਹਾਲੈਂ, ਦੇਇੰ ਉਠਾਇ। ਕਿਸੈ ਉਠਾਵੈਂ ਕਿਸ ਦੇਇੰ ਨਸਾਇ॥੧੧॥ 
ਕਿਸੈ ਫੜਾਵੈਂ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ। ਕਰੈ ਕੁਵਾਇਦ ਦੁਇ ਦੁਇ ਜੋਟੇ”। 
'ਪਵਾਹਣ ਮਧ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਖੜੇਂ। ਚਕ ਚਕ ਢੀਮਨ” ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਲੜੈਂ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੌਂਚੀ'? ਖੇਡਹਿਂ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਜੜੇ“ ਅੜੇ? ਸੁ ਘੁਲਾਹਿੰ”। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋਂ, ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਗੀਰੈਂ ਲਾਇ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ : 'ਮੁਖੋਂ ਮੰਗਹੁ ਜਗੀਰਾਂ। ਮਿਲਗ”” ਮੁਲਕ ਤੁਮੋਕ ਸੋਊ ਬੀਰਾਂ>। 
ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਤੁਮਰੋ ਮਨ ਪਤੀਆਇ”। ਸੋਊ ਸੋਊ ਤੁਮ ਦੈਯਗੁ ਲਾਇ'॥੧੪॥ 

9 “ਹੈਨ ਪਹੰਦਾ ਦੋਣ/ ੭ ਸਕਤੀਲਾਲੀ = ਲਾਣਗਾ/ ੪ ਅਟੱਲ ਸਦਾਂਵੰ/ ੫ ਅਡੌਲਾਂ ਨੇ ਆਾਝੇ ਟੇ /ਨੈੱਖਾਂ ਨੰ/ 
੬ ਹੌਰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਂ ਨੰ9 . /ਜ੍ਹਾਂ ਵੰ/ ੮ ਮੰਦਾ ਗੋਂਇਆ) ੯ ਭਾਤ-ਭੱਤ ਦ ਕਲੀ ਕਾਨ ਦ) ਵੰਨ- 

ਨਫੰਨਨ 9੭ ਘਹਨਾਉਂਦੇ/ 55 /ੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪਆਂ #ਵਚ /ਕੈਸ਼ਨ ਜੀ ਲੌਠਦੇ/ 9੭ ਸਜਦੇ, ਛਾਂਵੇ (ਮੌਭਾ) 

/ਹਹਤ ਬੌਠਦੇ/ ੧੩ ਕਵਾ/ਏਦ, ਕਸਰਤ, ਫੈਕਨ/ 5£ ਲੁੱਟਾਂ (/ਵੇਚ), ਦ ਦੱ ਦੋ ਲੱਟ/ 5੪ ਵਾਹ ਹੱਏ ਲਤ 

/ਵੇੱਚ/ 9੬ ਫੰਡਾਂ/ 9੭ ਕੜੰਤਾੰ ਵਰਗਾ /ਏਕਾ ਪੰੜੂ ਯੋਡ/ 9੮ ਹੱਥ ਆਰਦੇ (/ਏਕਾ /ਨੈਰ ਵਾਲਾ /ਤੰਨ ਵਾਚ 

“ਵਰਗਾਂ /ਨੈਨ ਦੇ /ਕੋਸੇ /ਖਡਾਨੀ ਨੂੰ ਛਾਤਾੰਂ 2 /ਤੱਨ ਤਲੀਆਂ ਆਠ ਕੇ ਨਸੇ ਆਉਂਦਾ 2?/ 9੯ ਅਤਦੇ/ 

੨੦ ਘਲਦੇ ਘੱਲ ਕਰਦੇ/ ੨੧ ਲਣਗਨੰ/ ੨੭ ਬੰਤ? ਸੰਗਲ ਰਰਾਦਾ/ ੭= ਤਸੱਲੀ ਕੰ ਹ/ 



੮੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸੁਨਤ ਬਚਨ "ਗਿਰ ਨੇਰੈ ਪਏ। ਚਹੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਬ ਹਮ ਮਲ ਲਏ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ : 'ਮੰਗੋ ਦੇਸ ਭਲ” ਦੱਖਣ। ਮੰਗੋ ਪਹਾੜ ਔ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ'॥੧੫॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ : ਹਮ ਦੂਰ ਕਿਮ ਜਾਵੈਂ। ਮੱਧ ਪੰਜਾਬਹ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈਂ। 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮੰਗੇਂ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਲੜ ਹੋਣ ਖਰਾਬ॥੧੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੈ : ਮੰਗੋ ਜਗੀਰ ਘਨੇਰੀ। ਜਿਤਨੀ ਚਾਹੋ ਸੋਊ ਲੇਹੁ ਘੇਰੀ।' 
ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪਚੈਂ। ਕਹੇਂ : 'ਲਵੈਂ ਬਦਲੇ ਹਮ ਸਚੈਂ॥੧੭॥ 
ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਘਰ ਕੇ ਨੇਰੇ“। ਚਹੈਂ ਮੁਲਕ ਹਮ ਸੋ ਲੇਂ ਘੇਰੇ।' 
ਹੁਤੇ ਗਰੀਬਨ ਕੇ ਵਹੁ ਜਾਏ”। ਯਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨ “ਲੰਬੀ ਦਾਏ॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਰੀਕ ਸ਼ਰੀਕੀ ਢਿਗ” ਢਿਗੇ, ਮੰਗੇਂ ਪੰਜਾਬਹ ਪਾਸ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਇੰ ਵਿਲਾਯਤਾਂ, ਵਹਿ ਕਰੈਂ ਨ ਉਨ ਕੀ ਖਾਹਸ਼॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਕੋ ਕਹਿ ਦਯੋ। 'ਤੁਮ ਝਗੜ ਝਗੜ ਪੰਜਾਬ ਰਹਜੋ'। 
ਤੈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੈਲੋਂ” ਭਯੋ ਆਈ। ਤਿਸ ਕੋ ਔਰ ਵਲਾਇਤ ਬਤਾਈ॥੨੦॥ 

ਦੰਹਰਾ॥ 

'ਗੁਰਬਿਲਾਸ"“ ਮਧ ਬਹੁ ਲਿਖੀ, ਸੋ ਹਮ ਸੁਚ” ਲਿਖਾਇ। 
ਜੋ ਸੂਚੀ ਸੀ ਸੁਖ ਸਿੰਘੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਪੁਗਟਾਇ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸ ਕਉ ਹੁਇ ਸਭ ਸੁਨਨੈ ਲੋਰ'। ਸੋ ਲੇਵੈਂ 'ਗੁਰਥਿਲਾਸਹਿ' ਟੌਰ”। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਪਹਾੜੀਅਨ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। ਤਿਮ ਸਿਰ ਉਨੈਂ ਬੁਰਜਾਈ ਆਈ॥੨੨॥ 
'ਗੁਰਬਿਲਾਸ' ਮਧ ਉਨ ਬਹੁ ਕਹੀ। ਸੋਇ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਜੁ ਉਸ ਤੈ ਰਹੀ। 
ਹੈ ਯਹ ਕਥਾ ਬਡ "“ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਕਬ ਹਮ ਪਾਇ ਸਕੈਂ ਹੈਂ ਪਾਰ'॥੨੩॥ 
ਸੋਇ ਵਧਾਇ ਕਹੈਂ ਹਮ ਕਥਾ। ਅਬ ਬੁਧ ਹਮਰੀ ਆਵੈ ਜਥਾ”। 
ਸੋ ਅਬ ਕਥਾ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਆਈ। ਸੁਨੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ॥੨੪॥ 

6 /ਡੱਨਾ ੫ਏ ਨੇੜੇ ਹਾਂ (ਮਜਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਇਸ ਤੰ ਅਨ ਕਰ ਆ£ਆ?/ ੨ ਚੰਨਾ ਭਲ ਸੱਦਰ/ ੨ ਲਹੁਤੰ£ 

8 ਫਸੇ ਹੱਟੋ/ ੫ ਨਤ/ ੬ ਸੰਸੇ ਹੱਏ ਨਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਤਰ/ .੭ ਲੱ ਦਾਣੀਆ (ਨਾ ਕਰਏ?/੮ ਨੰੜ ਕੱਲ- 

ਕੰਲ/ ੯ ਅਲਕਾ) 92 /#ਛ? 55 ਭਗ/ਲਝਸ਼'(/ਵਲਲ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ /ਕੈਤ ਭਾਣਾ ਸੱਸਾ /ਨੈੱਘ ਸੋਂ 

ਹਾਂ ਕੇਸਗਤੂ (ਅਨੱਦਘਰ)? ਦੇ ਨ੍ਯ਼ਨੀ ਸਨ? /ਏਹ ਗੁੱਲ ਸੰਤ ੧੮੫੬ (5੭੯੭ &) /ਵੋਜ ਤਿਆਰ 

ਹਇਆ” /ਏਸ਼ ਦੇ ੨੦ %ਨ%ਹਏ ਹਨ? $੭ ਸੰਕੰਚ ਨਾਲ਼) 9ਤ ਲੱਤ, ਜ਼੍ਰਨਤ/ 56 ਟੌਲ; ਭਾਲ, ਲੱਤਾ 

ਨਵ/ 5੫ ਆੱਤ ਵਾਂਚਤੂ; ਅੱਤ ਲੱਨ % ਅਤ) ੧੭ ਯਥਾ-ਸਕਾਂਤ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੮੧ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਯਾ ਦਈ, ਮਝੈਲਨ ਕੋ ਸਮਝਾਇ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਵਧਾਯੋ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਦਈਓ ਦੰਗੋ ਮਚਾਇ!॥੨੫॥ 

“ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਭੁਜੰਗੀ ਵਲ ਮਾਝੈ ਘਲਾਏ। ਦੈ ਦੈ ਪਾਹੁਲ “ਗੁਰ ਚੱਕ ਬਹਾਏ। 
ਯੌ ਭੁਜੰਗ ਨਿਹੰਗਨ ਕੌ ਪੰਥ ਬਹੁ ਭਯੋ। ਹੱਥ ਸੋਟੈਂ ਗਲ ਖੰਡੇ ਪਯੋ॥੨੬॥ 
ਕਈ ਫਿਰੈਂ' ਕਈ ਰਹੈ' ਗੁਰਦਾਾਰੇ। ਕਿਨ ਧੁਮਸਾਲਾਂ ਕਿਨ ਬੁੰਗੇ“ ਉਸਾਰੇ। 
ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਨਿਉਤੇਂ ਭੁਜੰਗੀ ਖੁਲਾਹਿੰ। “ਔਰਨ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਹਿੰ॥੨੭॥ 
ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੁਇ ਲੋੜ ਜ਼ਰੁਰ। ਦੇਖ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਸੋ ਲਏ ਘੁਰ"। 
ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਸਤ ਸੋ ਲਏ ਉਠਾਇ। ਘਿਉ ਆਟਾ ਲੁਣ ਜੋ ਲਏ ਖਾਇ॥੨੮॥ 
ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ : 'ਆਏ ਨਿਹੰਗ। ਖੋਲੂ ਸਿੱਖਨੀ! ਬੂਹੇ ਨਿਸੰਗ”।' 
ਹੋਇ ਸਿੱਖਨੀ ਮੰਨੈ ਸੁ ਬਾਤ। ਹਾਜਰ ਕਰ ਦੈ ਵਹੁ ੧੦ਜਿਤਕੁ ਚਹਾਤ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤ ਜਾ ਖੜੇਂ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਪੁਛ ਟੋਲ। 
ਦੌੜ ਦੌੜ ਸਿੱਖਨੀ ਦਿਵੋਂ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਰ ਬੋਲ॥੩੮੦॥ 

5 ਲੰਗ, ਸੁੱਧ ਸਰੂ ਕਰ /ਦੱਤ) 2 ਫਾਲਲੀ /ਵਚ` /ਨੋਹੰਨ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ - ਮਗਰਮੱਛ ਖੜਨ, 
ਤਲਵਾਲਨਾਨੰਂ /#ਘਂ ਦਾ /ਏਕ #/ਫਰਕਾ ਜੱਸ ਅਠ ਫਠਹਨੰ ਵਾਲ਼ਾ ਇੰਜਾ ਏਮਆਾਲਾ ਚਕ ਤੱਤਾ ਖੰਡਾ 

/ਕੁੱਆਨ ਨਜਗਨਾਹ ਆਮਦ ਅਸਤ ਅਰ ਨਾ ਥਾਣਾ ਆਹਨਦਾ ਹੇ %ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ /=ਆਰ 

ਰਹਿੰਦਾ ਨ/ ਸਹਿਲਜ਼ਾਟਾ ਬਾਬਾ ਫਤਾਂਹ /ਘ/ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੀ ਅੰਨੇ ਨਈ ਹਨ) /ਟੋਨਾਂ ਨੰ ਨਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲ 

ਟੀਆਾਂ ਲਝਨੀਆਂ ਫੱਲਾਂ ਵਾ ਕਾਹਦੇ ਹਨ/ /ਇਹ ਲਹਤ ਚੋ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਲਕ ਹੱਦ ਹਨ/ ੨ ਆਨ ਸੱ 

€” ਖੰਡੇ ਦਾ #ਮਤਹਾਲਾਂ /ਨਘ ਦਾ ਅਤਰ, /ਇਹ ਸ਼ਲਦ ਸਭ ਤੱ ਘੰਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਹਿਲਜ਼ਮਇਆਂ ਲਾਂ ਵਕੱਤਿਆ 

/ਨ%/ £ ਚੱਕਾ ਗੁਠੂ; ਚੱਕਾ ਰਾਮਦਾਨ, ਡੀ ਆੰਮ੍ਤਸਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਲ ਹੈ/ “ ਠਨ“ਗਾਹ (ਫਾ). ਗੰਹਣ 

ਦੀ ਥਾ ਓਂਹ ਥਾਂ /ਨਿਲੇ ਰਘਲਾ ਆੰਦੇ ਨਨਨ ਗੱਠਆ ਸਾਵੇ/ ੬ ਸੱਦੇ (ਭਜੰਨੰ ਹਾੰ ਡਜੱਨਆਂ ਨੰ ਸੱਦੇ ਟੇ ਕੰ 

4ਨਾਂਇ ਛਕਾਏਂਦੋ?/ ੭ ਦਾਨਆਂ ਨਾਲ/ ੮ ਕੰਧ /ਿਸ਼ਣਾੰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਦਾ; ਤਾਝਦਾ/ £ /ਨੇਨਾਂ /ਨੈਲੇ ਡਰ, ਸੰਨ 

ਏ (/ਨੋਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਲੋ ਆਜ਼ਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੰਤ ਹੈ)/ 92 /ਨੈੱਨੀ-ਕ ਚਾਹੁੰਦਾ) 



੮੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਕਾ ਵਾਧਾ ਭਯੋ। ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਤਬ ਉਨ ਕੋ ਚਹਯੋ”। 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਗੀਬਨ ਹੁਇ ਘਰ ਨਾਹੀ। ਸੋ ਔਰਨ ਲੇ ਘਰੋਂ ਉਠਾਹੀਂ“॥੩੧॥ 
ਖਾਣੇ ਬਸਤੁ ਸੁ ਲਏਂ ਉਠਾਇ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇਇੰ ਹਟਾਇਾ। 
ਲਾਂਭ ਛਾਂਭ ਜਬ ਘੂਰਨ ਡਹੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਇ ਇਮ ਦੰਗੇ ਭਏ॥੩੨॥ 
ਬਹੁਤ ਹੁਤੇ ਤਬ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨੀ“। ਰਖਤ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਬਹੁ ਦੰਗਖਾਨੀ'। 
ਉਨ ਮਧ ਹੁਤੋ ਸਿੰਘ ਘਰ ਕੋਈ। ਚਾਹੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕੱਢਯੋ ਸੋਈ॥੩੩॥ 
'ਤੁਮ ਖਾਤਰ ਹਮ ਘਰ ਸਿੰਘ ਆਵੈਂ। ਇਮ ਕਰ ਹਮ ਕੋ “ਬਹੁ ਸੰਤਾਵੈਂ।' 
ਸੁਲਤਾਨੀਯਨ ਸਿੰਘਨ ਬੈਰ ਵਧ ਗਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਸੁਲਤਾਨੀਯਨ ਦੰਗਾ ਭਯੋ॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਥੀ ਕਮੀ ਐਂ ਸੁਲਤਾਨੀਯਨ ਢੇਰ”। 
ਵੜਨ ਨ ਦੇਵੈਂ ਖਾਲਸੈ, ਕਿਤ ਵੜੋਂ "“ਅਵੇਰ ਸਵੇਰ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥੋੜਨ ਸਿੰਘਨ ਵੜਨ ਨ ਦੇਇੰ। ਤੋ ਉਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਘਲੇਇੰ”। 
ਜਬ ਬਡ ਜਥਾ ਭੁਜੰਗੀਯਨ ਕੀਯੋ। ““ਦਸ ਬੀਸਨ ਰਲ ਡੇਰਾ ਥੀਯੋ॥੩੬॥ 
ਜਾਇ ਡੇਰਾ "ਢਿਗ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾਵੈਂ। ਜੋ ਉਨ ਕੋ ਕੋਈ ਘਨਾ ਸਤਾਵੈ। 
ਦੇਵੈ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਬਹੁ ਸੰਤਾਹਿਂ। ਖੂਹਨ ਖੇਤ੍ਹ ਉਜਾੜ ਸੁ ਜਾਹਿੰ॥੩੭॥ 
ਇਸੀ ਤੌਰ” ਖਾਲਸੈ ਫੜ ਲਈ। ਕਈ ਕੁ ਦਿਨ ਇਮ ਗੁਜਰੇ ਭਈ। 
ਔਰ ਪੰਥ ਬਹੁ ਬਾਧੈ”“ ਭਏ। ਸਿੰਘਨ ਲੈਨ ਨਜਰਾਨੇ ਨਏ॥੩੮॥ 
ਦਿਨੋ ਦਿਨੈ ਪੰਥ ਬਧਤੋ ਜਾਇ। ਖਾਣ ਪਹਰਨ ਕੀ ਥੁੜ ਭਈ ਆਇ। 
ਤੌ ਪੰਥ ਨੈ ਇਮ "“ਮਤੋ ਮਤਾਯੋ। ਚਹੀਯੈ ਪਿੰਡਨ ਪਰ "ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਲਾਯੋ॥੩੯॥ 

5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ/ > ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ (ਦਨਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱ ਲੈ ਲੰਦੋ?/ = ਪਰਾਂ ਰੱਖਦੇ/ 6 ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ) 

੪ ਭ਼ਲਤਾਨ (ਸਥਾਂ ਸਰਵਰ) ਦਾ ਓਆਲ਼ਨ: ਨਲਤਾਨਏ /ਹੰਦ ਨੀਂ ਝਟਕੇ ਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਨੂਰ ਖਾਣਾ ਆਮ 

੭ਨਡਦੇ ਹਨ; /ਏਹ ਆ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨੀਂ ਸਨ) ੬ ਖ਼ਾਨਾ ਟੰੀ=ਸ਼ਨਾ ਲੱਨ ਘਰੱਆਾੰ ਲੜਾਣਾ-/ਭਤਾਈ/ 

੭ ਲਹੁਤ ਤੱਗਾ ਕਰਦ ਸਤਾਂਦੰ/ ੮ ਵੰਨ! ਫਸਾਦ ਲੜਾਣੰ/ ੯ ਕਾਠਾੰ ਫੱਲਤ: ਧਨ ਆਲ/ 9੦ ਅਨੂੰਰ 

#ਫਰ, ਦੌਲੋਂ ਕੁਵੌਲੋ/ 55 ਭੇਜ /ਦਂਏੇ ਅੱਡ /ਦਂਦੇ/ ੧੭ ਟਲ ਵੀਹ /ਨੱਘਾਂ ਟਾ ਲਲਾਂ ਡੇਰਾ' ਥਣ ਸਾਂਦਾ/ 

ਰਤ /&ੰਡ ਦੇ ਨੰੜ/ 5੭ ਦਸਤੂਰ, /ਨੈਤਾਆਂਤੇ ਦੀ ਕਾਰ? 5੫ ਫਾਹਾ; ਓਨਤਾੰ/ % ਧਾਰ /ਨੋੇਆ; /ਨੋਸ਼ਦੀ 
ਕਾਰ /ਨੋਆ/ 92 ਅਤਾ ੫ਕਾ/ਲਆ; ਸਲਾਹ ਕੱਠ? ਛੋਜਲਾ ਕੱਤ? ੧੮ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਾ ਦੇਈ (//ਨੈ/&ਡ 

ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਲਲੇ ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਆਣ ਕੇ ਟੋਣ)?/ 



ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੈਰ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲੌਕ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਨਹਿੰ ਦੇਹੈਂ, ਸਿੰਘ ਲੇਵੈਂ “ਦੰਗੋ ਮਚਾਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਢਿਗ ਤਿਨ ਜਾਇ ਕੈ, ਦਈ ਫ਼ਰਜਾਦ ਸਨਾਇ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਚੜ੍ਹ ਫੌਜ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਆਈ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਲਯੋ ਫੜਾਈ। 
ਫੜ ਫੜ ਦੀਨ” ਲਹੌਰ ਘਲਾਇ। ਤੁਰਕ ਨਵਾਬ ਸੁ ਦਏ ਮਰਵਾਇ॥੪੧॥ 
ਐਸੀ ਬਾਤ ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਭਈ। ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਦਯੋ ਰੌਲੋ ਮਚਵਈ। 
ਥੋੜਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਭੀ ਲੈਂ ਮਾਰੀ। ਬਹੁਤਨ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਰਲ ਜਾਇੰ ਝਾੜੀ॥੪੨॥ 
ਸਿੰਘਨ ਤੁਰਕਨ ਬਧ ਗਇਓ ਵਾਦਾ। ਕਬ ਸਿੰਘਨ ਤੁਰਕਨ ਬਨਜੋ ਥੋ ਸ੍ਰਾਦ?? 
ਬੇਈਮਾਨ ਹਿੰਦੁ ਉਨ ਵਲ ਭਏ। ਯਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪੰਥਹ ਬੇਰ ਭਏ॥੪੩॥ 
ਹੁਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲੰਮੇ“। ਹਿੰਦੁ ਕਹਾਵੈਂ ਝੂਠੇ ਨਿਕੰਮੇ। 
ਓਇ ਸਿੰਘਨ ਦਸ ਦੈ ਪਕੜਾਇ। ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ ਉਨ ਟੋਲ ਘਰ ਜਾਇ॥੪੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਉਨ ਆਵੈ, ਸੋਇ ਓਇ ਦੇਵੈਂ ਮਾਰ। 
ਸਿੰਘਨ ਐਂ ਸੁਲਤਾਨੀਅਨ, ਵਧ ਗਈ ਇਮ ਬਡ ਰਾਰ”॥੪੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥੋਰਨ” ਜਟ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਨ ਆਵੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਨ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆਵੈਂ। 
ਤੌਂ ਸਿੰਘਨ ਜਾਇ ਝਾੜੀਂ ਰਲ ਬਹੈਂ। ਆਗੈ ਪੀਫੈ ਫੜ ਤੁਰਕਨ 'ਖੋਹਿ ਖਹੈਂ॥੪੬॥ 
ਜਬ ਪਰ ਪੰਥਹ ਪੜੇ ਨ ਜੋਰ। ਫੜੈ ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਪਿਤ ਮਾਤ ਟੋਰ””। 
ਔਰ ਸਿੰਘ ਜੋਉ ਕਿਰਤ ਕਮਾਹਿ। ਉਨ ਕੋ ਪਕੜ ਸੋ ਦੇਂ ਮਰਵਾਹਿ॥੪੭॥ 
ਹੁਤੇ ਗੁਰਦ੍ਹਾਰੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਰਹੇਂ। ਧੁਮਸਾਲ ਮਧ ਬੁੰਗਨ ਬਹੇਂ। 
ਸੋ ਭੀ ਤੁਰਕਨ ਦੇਇੰ ਫੜਾਇ। ਤੁਰਕ ਤਿਨ ਮਾਰੈ ਸੀਸ ਕਟਾਇ॥੪੮॥ 
ਔਰ ਨੌਰ ਕਿਤ ਸਿੰਘ ਹਥ ਆਹਿ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਤਿਹ ਦੇ ਮਰਵਾਹਿ। 
ਤੌ ਭੀ ਹੌਣੋਂ ਸਿੰਘ ਟਲੈਂ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਮਰਨੋਂ ਮਝੈਲੈ' ਨਾਹਿ ਡਰਾਹੀਂ॥੪੯॥ 

 ਲੜਾਲੀੰ ਕਰਦੋ/ ੭ /ਦਤ) ਫੌਣ (ਫੜ-ਫਤ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਜ /ਇੱਤ)/ ਤ ਭਗਤਨ ਵੈਰ /ਵੈਨੱਨ/ # ਏਕ” 
/#ਤੁਤ; ਦੱਸਤੀ/ ੫ ੭ਸ਼ਲਮਨ (ਲਲਤਾਨੰਟ /ਏਕ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਅਨ ਆਨ਼ਭਆਨ ਹਾੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਓਨਾਂ ਦੀ ਨਹ 

ਰੱਠਾੰਂ ਵੀਂ #ਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਵਰਨਾ ਹੁੰਦਾਂ 2ੈ?/ ੬ ਫੱਡਾ/ - ਰਾਤ; ਦੁਸ਼ਮਣ? ਵੰਨ, ਫਸਾਦ/ ੮ ਯੌਟੇਆਂ ਤੱ? 

੯ ਆੰਹਾ ਅੰ ਕਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੋ/ ੧੦ ਟੱਲ ਕੇ ਲੁੱਡ ਕੰ/ 55 ਹੌਰ ਸਨ ਟੱਰ /ਕੈਧਠੈ ਫੰ/ 52 ਤਾਂ ਤਾਂ ਲੱਕਾ 

/#% ਨਜਣ ਤੱ ਨਾ ਹਟਦੋ/ 9= ਆਝੇ ਦੋ ਲੱਕ/ 



੮੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਹਤ ਖੂਬ ਬੁਧ ਖੂਬ ਲਖ, ਬਾਣੀ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇ। 
ਸੁਲਤਾਨੀ ਦਿਵਾਨੀ' ਛੋਡਿ, ਆਇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ ਰਲਵਾਹਿ॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੰਥ ਵਧਤੋ ਆਵਤ। ਘਰ ਤੇ ਲਯਾ ਕਈ ਸਿੰਘਨ ਖੁਲਾਵਤ। 
ਕਿਸੈ ਪੁਤੁ ਪੋਤ੍ੈ ਕੋਈ ਆਪ। ਰਲੈ ਖਾਲਸੈ ਲਖ” ਬਡ ਪਰਤਾਪ॥੫੧॥ 
ਕੇ ਭੂਖੋ ਕੋ ਨੰਗੋ ਹੋਊ। ਰਲ ਖਾਲਸੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੋਊ। 

ਜੋਂ ਟੋਟਾ ਜਿਸ ਜੁਮੈਂ ਰਹਾਇ। ਹੁਇ ਘਾਟੋ ਜਿਸ ਸੌਂਦਯੇਂ ਆਇ॥੫੨॥ 
ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਜਿਸ ਗਲ ਪਾਇ। ਰਹਿਨ ਨ ਮਿਲੈ ਕਹੂੰ “ਕਿਤ ਜਾਇ। 
ਸੋ ਨਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸੈ ਵੜੈ। ਨਹੀਂ ਗਮ ਵਹਿ ਕਾਹੂੰ ਕਰੈ॥੫੩॥ 

ਦਹੰਰਾ॥ 

ਇਸੀ ਤੌਰ ਨਿਤ ਖਾਲਸੋ ਜਨਮੋ ਜਨਮ ਵਧਾਇ। 
ਸੋ ਪੱਥ ਸਾਗਰ ਜਿਮ ਅਚੱਲ, ਕੋ ਇਸ ਸਕੈ ਸੁਕਾਇ॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸਬਾਬੂ“। ਇਸ ਕਰ ਪੰਥਹੁੰ ਪੁਜੈ ਨ ਕਾਬੂ। 
ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤੋ ਔ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਖਾਸ॥੫੫॥ 
ਬਡੋ ਕੋਟ” ਐ ਬਡੋ ਤੋਪਖਾਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਕਛੂ ਸਮਾਨੇ। 
ਰਲ ਸੁਲਤਾਨੀਅਨ ਕਰੀ ਖੁਆਰੀ। ਛਡ ਘਰ ਸਿੰਘ ਰਲ ਗਏ ਝਾੜੀ॥੫੬॥ 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ 

(ਮਸੱਦ ਭੇਟ ਚੰਡੀ ਕਰ ਦਯੋ...) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਸ਼ ਮੁਨੀਯੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਅਥ ਉਤ ਵਲ ਜਾਤ"। 
ਪਰਯੋ"” ਬੈਰ ਜਿਮ ਪੁਬਤੀਯਨ ਸਾਥ। ਲਿਖਤ ਸਭੀ ਵਡ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਇ ਜਾਤ॥੧॥ 
'ਗੁਰਬਿਲਾਸ' ਮੱਧ ਬਹੁ ਕਹੀ। ਕਹੀ ਚਹੀਯੈ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਰਹੀ। 

6 ਟੰਵਾਨ ਛਾ ਅਆਹਦਾ ਸਰਕਾਲਾਂ ਣ/ 2 ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਣ &/ 2 ਤੰਟਕ, %ਟ: ਕ#/ # /ਨੋਲੇ ਥੇ 

4 ਅਸਲਾਠ, ਨਾਲੋ ਸਮਾਨ; ਸਾਧਨ? ੬ ਆਧੈਕਾਰ, ਕਤ) .੭ (ਵਡੇ ਭਾਰ?) /ਕੈਨੂੰ/ ੮ ਲੰਨਲ; ਲੇਂਲੇਆਂ 
/ਵੇੱਚ/ €੯ ਜਾਂਦੀ ਹ/ ੧੦ 2/ਨਆ //ਜੇਵੇ' ਵੈਰ 2 /ਨਿਆ)/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੮੫ 

ਯਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨ ਕਹੂੰ ਪਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਪਸਾਰੈ ਹੁਇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਰਾਂ॥੨॥ 
ਬਹੁਤ ਹੋਇ ਜਿਸ ਸੁਨਨੈ ਹੇਤ। 'ਗੁਰਬਿਲਾਸ' ਤੇ ਸੋ ਲਵੇ ਭੇਤ। 
ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਸੋ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਊਂ। ਪਰਸੰਗ ਅਗਲੋ ਪਿਛੈ ਮਿਲੇਊਂ॥੩॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜਗੋ ਚੁਕਾ, ਪੰਥ ਬਧਾਵਨਾ ਉਪਾਇ। 
ਹੇਤ ਵਧਯੋ ਸੰਗ ਖਾਲਸੈ ਔਰ ਦਏ ਸਭ “ਪਿੱਛੈ ਪਾਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ ਵਡ ਖਾਲਸੈ ਹੇਤ। ਚੰਗੀ ਵਸਤੁ ਗੁਰ ਪੰਥੈ ਦੇਤ। 
ਜਹਿਂ ਹੁਤੇ ਮਸੰਦ“ ਮੇਵੜੇ“ ਜਾਤ। ਤਹਿਂ ਤਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਘਲਾਤ”॥੫॥ 
“ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਨ ਔ ਹਜੂਰਹਿੰ ਪਾਸ। ਖਾਲਸੈ ਸੌਂਪੀ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ। 
ਮਾਲ ਮੁਲਖ ਔ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੀਂ। ਸਭੈ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਖ਼ਾਲਸੈ ਠਾਨੀ”॥੬॥ 
ਮੇਵੜੇ ਮਸੰਦਨ ਕਹਸੋ : 'ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਨੀ ਪਤ ਜਾਨ ਖੋਵੇਂ। 
ਸੋਊ ਮਸੰਦਨ ਲਾਗੈ ਬੁਰੀ। ਜਨੁ" ਉਨ ਲਾਗੀ ਸੀਨੈ ਛੂਰੀ॥ ੭॥ 
ਤਿਨ ਮਾਤਾ ਪਹਿ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ। ਕਹੈ : 'ਗੁਰ ਕੋ ਕਮਲਤਨ” ਆਈ। 
ਦੇਵੇਂ ਸਿੰਘਨ ਮਾਲ ਲੁਟਾਇ। ਕਿਮ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਾਇ'੯॥੮॥ 
ਕਯਾ ਜਟ ਬੂਟਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਬਣਾਵੈਂ। ਕਯਾ ਛੇਲੀ ਸੇਤੀ"“ ਸ਼ੇਰ ਤੁੜਾਵੈ'। 
ਚਿੜੀਯਨ ਤੇ ਮਰਵਾਏਂ' ਬਾਜ। ਤੌ ਜੱਟ ਬੂਟਨ ਆਵੈ ਰਾਜ॥੯॥ 

$ ਵੱਡਾ, /ਵੇਸ਼ਥਾਨ' ਵਾਲ਼ਾ/ 2 ਸ਼ਾਦ ਵਲ ਤਤਸਾਰ ਕਹ ਕ/ ਤੇ ਵਗਾਉਂਣ ਲਲ/ # ਸਰਨ /ਵੋਦ (ਸਭਨਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਲਨੇ ਦੀੰਂਸ਼ਨਨ ਲਾ /ਦਿੱਤਾ?/ ੫ ਮਸੱਟ- ਅਸਨਟ (ਜੱਦ? ਨਾਲ ਸੱਕੰਧ ਰੱਛਣ ਵਾਲਾ) ਲੱ ਲੱਕ /ਨੈੱਖਾਂ ਤਾਂ 
ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰ ਝੋਟ ਓਗਰਾਨੁੰਦੇ ਅਤੇ /ਨੈੱਖੀਂ ਦਾ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਓਹ ਅਸੰਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਝੱਥੋ 

#ਤਗੁਨੁ ਦੇ ਸ਼ਮੱਤੋੱ' ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਤ ੧੭੫੫ (%੯੮ ਲੀ ਤਕ /ਏਹ /ਨੈਲੱਲਿਸ਼ਾ ਚਲਦਾ/ਨਹਨ ਛੌਰ ਦਸ਼ਮ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨ ਮਨੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ਼ ਕੇ /ਟਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ/ਦੱਤਾ ਅਤੇ #ਨਤਾ (ਸੰਸਕਾਨ) ਸੱ 
ਓਘਦੌਸ਼ /ਤਾ /ਕ /ਏਨਾਂ ਨਲ਼ ਨਹੀ ਵਰਤਣ ਡਰ ਰਾਮਦਾਸ ਏਂ ਵਲੋ /ਟਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਨਟਾਨ' ਵੀ ਕਾਹਦੇ 
#ਨ-ਦੌਲੰ ਦਾਲਸਤਾਨੇ ਅਜਾਹਲ/ ੬ ਆਫਤ ਏ ਲੱਕ /ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਰ' ਸ਼ਾਟਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆੰਹਲਾਂ ਡਾਕਾ ਏ 

£ਲੰਧ ਲਲੀਂ ਨਾਖਆ, /ਏਹ ਲਹੁਤ ਤੇਜ ਚਲਦੇ ਨਨ/ (0) ਦਸ਼ਮ ਪਤਲ਼ਾਹ ਦੇ ਹਲੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਹੁ/ਣੋਆਂ ਦਾ ਏਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਠਮਚਾਨੀ ('ਖ਼ਰੰ #ਫਣੌ ਕਾਂਨ #ਰਦਾਸ'-ਠੇ. ੫ 

2.7/ ੭ ਘਲਦੇ ਭੌਜਦੋ/ ੮ ਨੁਰਦੁਆੰਰੈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਲ ਆਰਟਾਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਜਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਨਾ /ਗਆਸੀ) ੯ ਤੋਲਾਲਨ ਸਨਨ; ਕੱਮਿਤੀੰ ਫਸਤ ਆੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨਲ਼ਨ) 50 /ਨੋਸ਼ਚਾ ਕਰ 
/ਨੋਆ (/ਕ ਮਾਲ ਲਨ; ਤੌਲੋਸਾਨੇ ਆਇ ਨਭ ਖਾਲਨੇ ਟੇ ਸਰਦ ਕਰ /ਇੱਤੋ?/ 55 /ਇੱਜ਼ਤ/ 9੭ ਸਾਣ 

੭ਡ/ 5ਤ ਕਮਲੇ ਹੰ ਗਏ ਹਨ? 9੬ ਪਾਪਤ ਗੋਂਇਆ, 7ੱਲਆ/ 5੪ ਨਾਲ” 



੯੬ ਸੂਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਪਤਸਾਹਿਨ ਯਹ ਸੁਨੀ, ਦੇਵੈਂ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਨੌਰ ਨ ਲੱਭਉ ਗੁਰ ਲੁਕਨ, ਫੜ ਸਭ ਦੇ ਮਰਵਾਇੰ॥੧੦॥' 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋਉ ਬਾਤ ਮਾਤਾ ਮੰਨ ਲਈ। 'ਸਭੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕਹੀ।' 
ਦਿਵਾਨ ਮੁਸੱਦੀ" ਸੱਦ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਕਹੈ' : 'ਗੁਰੂ “ਗਈ ਬਾਇ ਸੁ ਮਾਰੇ॥੧੧॥ 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਚੰਡੀ ਜਗਵਾਈ। ਚੰਡੀ ਕੋਪ ਕਰ ਉਲਟੀ ਆਈ। 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਨ ਸੋਂ ਚੱਕਯੋ ਬੈਰ। ਸੋ ਮਾਰਹਿੰਗੇ ਸਬਹਨਿ£ ਘੇਰ॥੧੨॥ 

_ ਅਬ ਮਿਲ ਸਬਹਨਿ ਕੀਯੋ ਉਪਾਇ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਯੋ ਟਿੱਕੋ ਬਹਾਇ।' 
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਕੋਪੀ ਧਾਰੀ। ਕਹਯੋ ਬਚਨ : 'ਸਬਹਨ ਗਈ ਬਾਇ ਮਾਰੀ'॥੧੩॥ 
ਮਸੰਦਨ ਪਰ ਜਬ ਪਰ ਗਈ ਬਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਨ ਦਯੋ ਫੁਕਾਈ"। 
ਤਿਹ ਪਰ ਦੀਨੋ ਡੇਹਰੋਂ ਚਿਨਵਾਇ'। ਹੁਤੋ ਪਿੰਡ ਤਿਸ ਤਾਂ ਪਰਨਾਇ'॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਉਨ ਤੋੜ ਬਹੁ ਤਿਹ ਥਾਂ ਲਈ ਪਰਸਾਇ”। 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਦਏ ਮਸੰਦ ਮਰਵਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਖਾਲਸੈ ਭਯੋ। 'ਮਸੰਦ ਭੇਟ ਚੰਡੀ ਕਰ ਦਸੋ।' 
ਕਈ ਸ਼ਸਤੀਂ ਕਈ “ਨੀਹਲ ਚਲਾਇ। ਕਈ ਘਸੀਟ ਮਾਰੇ ਕਈ ਤੇਲ ਤਲਾਇ॥੧੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਸਭ ਜੰ ਲਿਖੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧਿਕ"? ਹੁਇ ਜਾਇ। 
'ਗੁਰਬਿਲਾਸ' ਮਧ ਟੋਲਿ ਕੈ, ਲੀਜੋ ਮਨ ਪਤਿਯਾਇ॥੧੭॥ 

9 ੭ਤਸੱਦੀ ਮਨਨੀ. ਕਹੰਨੈਂਦਾ/ ੭ ਬਾਣੀ ਆਰ ਨਈਂ (/ਸੈਰ /ਫੈਨ /ਨਿਆ?/ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਰੱਹ/ ੬ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ/ 
4 ਫੁਕ' ਦੇਟਨਂ (ਨਨ ਗੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ9/ ੬ ਡੋਰ (ਓਨਾਂ ਘਨ) ਲਣਦਾ ਦੋਣਨੰ/ ੭ /ਨਲਾ ਲਣ/ ੮ ਅਸਤਰਾਂ 

ਨਨ ਹਾੱਲ਼ਆਰਫਾਂ ਨਾਠ਼/ ੯ ਘਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੌਨਾਂ ਸੱਟ /ਇਤਾ/ ੭ ਵਧ ਸਾਣੇਨਾ/ 



(...'ਹਮ ਸਿਖੀ ਨਹਿ ਦੇਹਿ ਗਵਾਈ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭੀ ਤਬੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ੍ਹੇਂ ਸੁ ਕੀਨ। 
'ਪੰਥ ਖਾਲਸੈ ਹੱਥ ਤੈਂ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਯੋਂ ਕਰ ਦੀਨ?॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏ ਦੰਗੀ' ਬਹੁ ਦੰਗੋ ਮਚਾਵੈਂ। ਲਾਇ ਬੁਰਾਈ ਹਮ ਸਿਰ ਜਾਵੈਂ। 
“ਬਖਤ ਬਣੈ ਕੋਈ ਰਹੁਗ ਨ ਪਾਸ। ਜਿਸ ਕੋ ਤੂੰ ਕਹੈਂ ਖਾਲਸੋ ਖਾਸ॥੨॥ 
ਏ ਪੁਤੁ ਪਰਾਏ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਜਾਏ” ਪਿੱਛੋ ਹਟਾਏ।' 
ਬਚ! ਕਹੇ ਮਾਇ ਮੰਨੇ ਨ ਕਾਇ। ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੈਨ ਅਲਾਇ॥੩॥ 
ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ! 'ਸੁਣ ਲੋਕਨ ਉਜਰੀ"। 
ਪੰਥ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੈਂ। ਸੋ ਘਰ ਪਈ ਸ਼ਾਰੈ॥੪॥ 
ਤੂੰ ਨਿੰਦਕਨ ਡਹਕਾਈ”। ਨਿੰਦ ਪੰਥ ਨ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਾਈ'...। 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਆਗਜਾ ਯੋ ਕਰ ਦੀਨ। 
'ਸੰਕ ਨ ਕਰਿਯੋ ਕਿਸੇ ਕੀ. ਜੋ ਲੱਭੈ ਸੋ ਖਾਹੋ ਛੀਨ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਲੂਟ। ਕਮਲੋਟ ਆਦ ਸਭ ਕਰ ਲਈ ਛੂਟ। 
ਝੱਖੀ ਕਮਲੋਟ ਪਿੰਡ ਲੀਨੇ ਮਾਰ। ਦੂਣ ਟਿਬੈ ਕਰ ਦੀਨੋ ਖ੍ਰਾਰ॥੬॥ 
ਤੌ ਪ੍ਬਤੀਯਨ' ਆਨ ਮਚਾਈ ਲੜਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਦੀਏ ਰਾਜੇ ਭਜਾਈਂ”। 
ਹੋਇ ਫਿੱਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਇ। ਮੁਲਕ ਲਯੋ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਉਗਰਾਹਿ॥੭॥ 
ਫ਼ਰਯਾਦੀ ਕਹਲੂਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਸਭ ਪ੍ਰਬਤੀਯਨ "“ਪਰਸੁ ਕੇ ਲਏ। 
ਹੁਤ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਈ ਠਾਣੇ। "ਸਤ ਧਾਰਨ ਮਧ ਜਲੰਧੀ ਜਾਣੇ॥੮॥ 
ਤੌ ਆਇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਤੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਰ ਭਜੇ ਵੈ ਰਾਜੇ ਬਾਈ। 

ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਸ਼ਾਦੀ/ 2 ਕੱਖਾਂ ਪੌਣ ਤੇ ਅੱਲੋਂ ਵੇਲੋ/ ਤ ਜਨੋ ਹੱਟ. ਅੰਤਰ? # ਝਜ਼ਨ/ ੫ ਉਜ਼ਰ, 
ਲਹਾਨੇ (ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਓਜਨ ਲਹਾਨੇ ਸਣ &)/ ੬ ਤਹਾਣ/ -.” ਛਲਾੰ ਨਈਂ ਪੱਲੇ /ਵੈਲ ਆ ਗਈੰ/ ੮ ਡਠ ਸਕਾ 

/ਠਕਰ/ ੯ ਖੰਹ ਕ/ ੧੭ ਡੌਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 55 ਪਹਾੜੀ ਰਾਨਆਂ ਨੰ) ੧੭ ਭਲਾ /ਦਂਤੇ ਨਸ਼ਾ 
/ਏੱਤ/ 5ਤ /#ਲ ਕੇ %#ਵਨਾ /ਨਆ? 52 ਠਾਠਾਂ />>) ਲਾਣੋਆਂ ਏ ਲਾਠੀ ਹਾਲ ਏਂ ਨ 5੫ ਓਨਾਂ 

/ਵੇੱਚ' ਜਲੰਧਰ ਧਾਰ ਦੇ ਸਤ ਹਾ ਵੀਂ ਸਨ? 
-ਦਦਦਦ---ਦ=ਦ= ਦੇਦੇ ਦ“ਦ=-ਦ-ਦ-- “ਦ--- ਛ -ਦ--ਦ “ਵ-ਦ-ਦਦ=ਦੇ ਦਦ-------._ --------= 
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ਤੋ ਸਭ ਰਾਜੇ ਸ਼ੂਮਿੰਦੇ ਭਏ। ਟਕੇ" ਦੇਨ ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਸੋਂ ਰਹੇ॥੯॥ 
ਕਹੈ ਹਮਾਰੀ ਮੱਦਤ” ਕਰੋਂ। ਨਹੀਂ ਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ ਹੀ ਕੋ ਭਰੋਂ। 
ਉਨ ਨੈ ਫੌਜ ਬਹੁਤੈ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ ਪਹਿ ਦੁਬ! ਆਵਤ ਬਹੁਤਈ॥੧੦॥ 
ਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦ। ਵਹੁ ਚਾਹੈ ਮਾਰੈ ਪਤਸ਼ਾਹਨ ਜਿੰਦ। 
ਵਹੁ ਆਪ ਸਚਾ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕਹਾਵੈ। ਵਹੁ ਤੁਮ ਕੋ ਝੂਠਾ ਸ਼ਾਹੁ ਬਨਾਵੈ॥੧੧॥ 
ਉਸ ਦਰਬ ਕਰੋੜਨ ਕੀ ਬੁੜ ਨਾਹਿ। ਕਈ ਰਸਾਇਣੀ ਰਹੈ “ਸੰਗ ਵਾਇ।' 
ਰਾਜੇ ਭੀਮਚੰਦ ਕਹਲੂਰੀਏ ਕਹੀ। ਨੌਰੰਗੈ ਪਤਸ਼ਾਹਿ ਸੁਨ ਚਿੰਤਾ ਪਈ॥੧੨॥ 
“ਮਤ ਕਤ ਹਮ ਪਰ ਸੋ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਕੱਚੀ ਬਲਾਇ ਅਬ ਲਈਏ ਦਬਾਏ।...॥੧੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਸ ਲਖ ਫੌਜ ਕਾਬਲ ਦਰੈ?, ਪਤਿਦਿੱਲੀ ਹੁਤੀ ਰਖਾਇ। 
ਦੀਨੈ ਰੁੱਕੈ- ਲਿਖ ਉਨੈ' : 'ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਪਰ ਧਾਇ'॥੧੪॥ ਰ 

ਚੌਪਈ॥ 

'“ਚਾਰ ਵੱਲ ਤੈ ਫਉਜ ਸੁ ਦਉੜੀ। ਦਰੀ ਦੀਦ ਜਗ ਜਾਜਜ਼ ਗੀ] 
ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ ਥੇ ਸੋ ਉਨ ਸਾਥ। ਘੱਲੀ ਖਬਰ ਉਨ ਸੁਨ ਸੁਨ ਬਾਤ॥੧੫॥ 
ਸੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਭਾਜੜ ਪਰੀ। ਲੋਕਨ ਨੱਠਨ ਨ ਲੱਭੈ ਗਰੀ””। 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਸੋ ਬਹੁ "ਧੀਰ ਧੁਵਾਇ। 'ਕਰੁਗੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਨ ਸਹਾਇ'॥੧੬॥ 
ਅਨਪੁੱਛੇ ਲੋਕ ਭੱਜਨ ਪਏ। ਨਾਂਹਿ ਗੁਰੁ ਜੀ ਆਖੇ" ਰਹੇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ : ਤੁਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਧਾਰੋ। ਕਰਤਾਰ ਆਇ ਹਮ ਕਰੁਗੁ ਸਹਾਰੋਂ॥੧੭॥ 
ਆਈ ਆਈ ਚੌਤਰਫੋਂ ਹੋਇ। ਡਾਢ"' ਸਕੈ ਕਰ ਨਨੈ ਕੋਇ। ਰ 
ਡੋਗਰੈ ਰਾਜੈ ਬਾਈ ਆਏ। ਜਾਲੰਧਰੀਏ ਤੌ ਬਾਈ ਧਾਏ॥੧੮॥ _ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਰਹੰਦੀ ਅ ਮਲੇਰੀਅਨ'£ ਲਯੋ ਰੋਪੜ ਦਰੋਂ” ਰੁਕਾਇ। 
ਦਾਥੋ ਰੋਕਯੋ ਲਹੌਰੀਅਨ, ਪ੍ਰਬਤੀਅਨ ਪਰਬਤ ਥਾਇ॥੧੯॥ 

5 ਐਨੇ ਮਲ ਦੀਂ ਰਕਨ/ ੨ ਅੰਦਦ ਸਹਾਏੈਤਾ/ 2 ਆਇਆ; ਧਨ) # ਨਸ਼ਰਇਣ /ਵਾਂਟਆ /ਫੋਜ਼ 

/ਨੋ0ਨ; ਧਾਝ' ਨੂੰ ਯੰਨਾ ਛਣਾਉਂਣ ਵਾਲ) ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਲ/ ੬ ਮਤਾਂ /ਕੈਧਨੇ/ ੭ ਵੱਲ ਤਨਫ /7) ਦਰਾੱ 

ਸੰਸ਼ਰ/ ੮ ੫ਰਵਾਨੰ/ ੯ ਮੈਂ ਸਾਨ ਧਾਵਾ ਕਰ /ਇਓ/ 9 ਝਣ੍ਹਾਂ ਪ/ਸੇਆਂ ਵੱਲ/ 55 /ਏੱਲ ਛੱਡ /ਦੱਤਾੰ/ 
੧੭ ਨਲ 9= ਫਾਨਸ਼ ਦੌਦੇ ਨ2/ %% ਨੰਹਿਣ ਘਰ/ 5੫ ਸਖਤਾ/ ੧੬ ਮਲੇਰਕੌਟਲਾ ਏ/ $੭ ਵੱਲ 

ਤਰਫ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਚਾਰ ਓਰ" ਉਨ ਘੇਰਾ ਲਾਯੋ। ਅੰਨ ਘਾਸ ਕੁਛ ਬੜਨ” ਨ ਪਾਯੋ। 
ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਹੁ ਔਖੀ ਭਈ। ਲੋਕਨ ਤਬ ਨੱਠਨ ਕੀ ਠਈ॥੨੦॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਲੋਕਨ ਕਹੀ। 'ਤੁਮ ਨੱਠੇ ਬਚਤੇ ਅਬ ਨਹੀਂ। 
ਕੋਈ ਬਿਧ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਬਣਾਇ। ਜਲਤੀ ਅਗਨਿ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਇ॥੨੧॥ 
ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਹਮ ਸੰਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਕੈਂ ਨ ਪਰ ਹਮ ਪੈ ਲਖ ਚਾਰ। 
ਹੋਵਗੁ ਉਨ ਕੋ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਹਮ ਪਰ ਸਕੈ ਨਿਕਰਨੈ ਵਾਰੀਂ'॥੨੨॥ 
ਤੋਂ ਲੋਕਨ ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਈ। 'ਤੂੰ ਰਾਜਨ ਸਿਉਂ ਲੌ ਗੱਲ ਬਨਾਈ।' __ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਕਹੀ 'ਪਰਬਤੀ ਦਗੇਦਾਰ। ਸੋ ਲੇਵੈਂਗੇ ਲੁਟ ਤੁਹਿ ਮਾਰ॥੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਹ ਦਗੇਦਾਰ” ਹੈਂ ਆਦ ਕੇਂ“ ਇਨ ਪਰ ਮਤ ਪਤੀਯਾਇ'। 
ਏ ਲੇਵੈਂਗੇ ਸਭਨ ਫੜ ਐਔ ਦੇਵੈ ਕੈਦੇ ਪਾਇ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹੀ : 'ਉਨ ਠਾਕੁਰ” ਉਠਾਇ। ਨਹਿ ਹਮ ਸੌਂ ਸਕੈਂ ਦਗੇ ਕਮਾਇ।' 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯਾ : 'ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਪਤਜਾਇ। “ਮਾੜ ਮੋਟ ਕਿਛ ਚੀਜ ਧੁਵਾਇ'॥੨੫॥ 
ਟੂਟੀ ਫੂਟੀ ਜੁ "ਮਾਰੀ ਚੀਜਾਂ। ਕਰੀ ਤਯਾਰ ਦੇਖਨ ਕੋ ਮੀਜਾ”। 
“ਭਾਰ ਬੁਦਾਰੀ ਲੱਦ ਚਲਾਈ। "'ਦਰਬ ਤੋਰੀ" ਇਮ ਗੁਰੂ ਬਜਾਈ॥੨੬॥ 
ਯਹ ਬਾਤ ਰਾਜਨ ਕੰਨ ਪਈ। ਕਰ ਹੱਲਾ ਸਭ ਹੂੰ ਲੁਟ ਲਈ। 
ਛਲੀਅਨ”' ਕੋ ਕਰ ਛਲ ਦਿਖਰਾਯਾ। ਛਿਤ੍ਰਾ ਪੁਰਾਣਨ ਪਰ ਧੁਮ ਗਵਾਯਾ॥੨੭॥ 
ਜੁੱਲੀ ਪਨਹੀ ਪਰ ਉਨ ਹਥ ਪਾਯਾ। ਭਏ ਸ੍ਰਮਿੰਦੇ ਹਥ ਦਰਬ ਨ ਆਯਾ। 
ਤੋਂ ਭੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨੀ ਨ ਬਾਤ। 'ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਉਂਗੁ ਹੋਤ ਪੁਭਾਤ'॥੨੮॥ 
ਹੁਤੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਲੋਕਨ ਸਿਖਾਈ। ਮਾਤਾ ਚਲਨੈਂ ਬਾਤ ਨਹਿਰਾਈ। 
ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਮ ਲੋਕਨ ਅਖਵਾਈ। 'ਹਮ ਕੋ ਲੇ ਚਲ “ਮੁਹਰੇ ਲਾਈ'॥੨੯॥ 

6 #ਸ/ ੭ ਵਤਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਣ/ ੨ ਵਾਰ ਨਹੀ ਕਠ ਸ਼ਕਣਨੇ/ ੬ ਦਗੇਲਾਲ ਹੌਖਾ ਏਣ ਵਾਲ/ 

੪ ੭ੱਢ ਕਦੰਨ ਦੇ. ਲਹੂ ਤੱ ਹੀ/ ੬ ਭਨੌਸਾ, /ਵੈਸ਼ਵਾਸ/ -੭ ੭ਰਤਾੰਂ (ਏੰਵਾੰ ਦੋਵਤੇ ਦੰ0/ ੮ ਮਾੰ ਅਟ 
੭ਆਲਾਂ ਲੰਟੀ/ ੯ ਧਰਾ ਕੰ: ਰਸ਼ਵਾ ਕ/ 5੭ #ਤੀਆ ਨਕਾਰਾ (ਫਸਤ?/ 55 ਅਨ ਟੀ ਨੱਤ) 

$2 ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ) ਲੰਡ; ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਇ, ਉਠ; ਖੱਦਰ ਅਹੰਦੇ ਪਨੂ/ 5੨ 7੭7ੱਆ ਭੇਜ 
/ਦਤਨ ਧਨ-੭ਲ ਟਰ /ਇੱਤਾ/ 5 ਇੱਦਾਂ /ਕਹਾ (ਤਾੜੀ ਆਰ ਕੇ /ਕਹਾ?/ 5੫ ਛਲਣ ਵਾਲ ਹੌਸ਼ੈਲਾਲ/ 

$£ ਲੱਤੀਆੰ/ 52 ਅੱਠੇ ਲਾ &/ 
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ਸੋਉ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਮਨ ਮਧ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਨਹਰਾਈ। 
'ਨੱਠੇ ਬਚੈਗਾ ਕੋਊ ਨਾਹਿਂ। ਹਮ ਉਪਰ ਜਗ ਕਵਤ ਕਰਾਂਹਿ'॥੩੦॥ 
ਕਹਾ ਕਰੈਂ ਗੁਰ ਮੰਨੈ ਨ ਵਾਇ। ਚਾਰ ਓਰ ਲੋਕ ਨੱਠਣ ਜਾਇ। 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੱਤ ਯੋ ਕਰ ਆਈ। 'ਇਨ ਤੇ ਲੀਜੈ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ'॥੩੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਏਤੀ ਕਹੀ, 'ਯਹ ਹਮ ਜਾਹੋ ਲਿਖਾਇ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਕ ਗਏ, ਹਮ ਮੰਨੀ ਸਿੱਖ ਨ ਕਾਇ॥੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔ ਦੁਈ” ਏਤੀ ਦਿਹੁ ਤੁਮ ਲਿੱਖ। ਤੁਮ ਹਮ ਗੁਰੂ ਨ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿੱਖ'। 
ਤੋਂ ਲੋਕਨ ਇਮ ਹੂੰ ਲਿਖ ਦਯੋ। ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਮ ਥੋ ਕਹਜੋ॥੩੩॥ 
ਚਾਕਰ ਨਫਰ ਟਹਿਲੂਏ ਜੋਊ। ਭਯੋ ਸਭੇ ਜਗ ਬੇਮੁਖ ਹੋਊ। 
ਐਸੋ ਸਤਿਗੁਰ “ਸਾਂਗ ਵੁਤਾਯੋ। ਬੁਰੋ ਬਖਤ ਇਮ ਲੋਕਨ ਦਿਖਾਯੋ॥੩੪॥ 
ਲੋਕ ਗਏ ਸਭ ਸਿਦਕੋਂ ਹਾਰ। ਐਸੀ ਭਈ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ ਧਰਾਵਹਿਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲੋਕ ਸੁ ਨੱਠੇ ਜਾਵਹਿੰ॥੩੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਪਹਿ ਚੜ੍ਹਯੋ ਲਿਖਾਯੋ ਓਮ। 
ਸੀ ਖਾਲਸੈ ਤਬ ਨ ਲਿਖਜੋ, 'ਹਮ ਹੁਕਮ ਨ ਮੇਟਯੋ ਕੌਮ'॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਯੋ ਖਾਲਸੈ 'ਹਮ ਸਿਦਕ ਸੰਭਾਰੈਂ। ਸੀਸ ਉਪਰ ਹਮ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰੈਂ। 
ਏਕ ਸੀਸ ਕਯਾ ਸੌ ਸੀਸ ਤਾਈਂ। ਹਮ ਸਿੱਖੀ ਨਹਿੰ ਦੇਹਿ ਗੁਵਾਈ॥੩੭॥ 
“ਹਮ ਕੋ ਜਾਵੋਂ ਜਹਾਂ ਖੜਾਇ। ਜੋ ਲੌ ਸਾਸ ਨ ਚੱਕੈਂ ਪਾਇ'। 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ॥੩੮॥ 
'ਧੰਨ ਖਾਲਸੇ ਧੰਨ ਪੰਥ ਭੁਜੰਗੀ। ਰਖਯੋ ਬੀਜ ਜਾਣ“ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ'। 
ਬਹੁਰ£ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮੈ ਕੋਊ ਦੱਸੋ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਾ॥੩੯॥ 
ਤੌ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਕਹਜੋ। 'ਜਹ ਹਮ ਹੋਵੈਂ ਤਹ ਤੁਮ ਰਹਯੋ'। 
ਬਾਤ ਖਾਲਸੈ ਸੋ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੋ ਲੋਕਨ ਸੁਨ “ਭਾਜੜ ਕਰ ਦਈ॥੪੦॥ 

9 ਟੂਲਾੰ (ਟੂਲਾਂ ਨੱਚ /ਏਹ /ਲੋਕ /ਇ5)/ 2 ਨਟਕ ਠਾਂਇਆ/ = ਡੰਤਾ ਨਨ! ਅੱਖੀਂ ਅਤ) 2 ਨਾਨੂੰ ਥਾ 
ਵਾ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਲਟ ਤਕਾ ਸਵਾਸ ਹੌਣਗੇ ਆਸਾਂ ਓਸ਼ੱ ਗੈਰ ਲਹਾਂ ਲੁਕਾਂਨੇ (ਛੱਡ ਲੇ ਨਹਾ ਜਾਫਾਂਲ)/ 

੪ #ਮਡ ਕੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੰ/ ੬ ਛੋਰ/ .-੭ ਭਾਲਤ ੫ /ਦੱਤੰ0 
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ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਸਭਨ ਲੈ ਸਾਥ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। 
ਸਮੇਂ ਸੱਝ” ਤੈ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਤੁਰੇਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਚੀਨ”॥੪੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਿਛਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੀਛੇ ਲਗਾਏ। ਨਾਮਦਾਰਾਂ ਥੇ ਜੋ ਗੁਰ ਭਾਏ। 
ਇਸੀ ਤੌਰ ਕੁਛ ਮੁਹਰੇ ਕੀਏ। ਕਿਛਕ ਦੁਵੱਲੀ” ਥੇ ਕਰ ਦੀਏ॥੪੨॥ 
ਕਬੀਲੇ“ ਤੋਰੇ ਮੱਧ ਛਪਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਯੋ ਉਨ ਕਰਨ ਸਹਾਇ। 
ਪਾਛੈ ਪੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਧਾਇ। ਮਾਰ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਦਏ ਹਟਾਇ॥੪੩॥ 
ਆਗੈ ਚੜ੍ਹ ਗਯੋ ਸਰਸੈ ਨੀਰ। ਭਈ ਦੋਇ ਵਲੋਂ ਬਡ ਭੀੜ”। 
ਤਿਹ ਲੋਕਨ ਕੋ ਛੁਟ ਗਯੋ ਧੀਰ”। ਭਯੋ ਕੋਊ ਕਿਤ, ਕਿਤੈ ਬਹੀਰ॥੪੪॥ 
ਜੋ ਕੋਉ ਮੁੜ ਪਾਛੈ ਗਯੋ। ਸੋ ਤੋ ਲੁੱਟ ਪਹਾੜੀਅਨ ਲਯੋ। 
ਵੜਯੋ ਜੁ ਆਗੈ ਮਧ ਦਰਿਯਾਇ। ਸੋ ਰੁੜ੍ਹ ਗਯੋ ਕਿਤ ਹੱਥ ਨ ਆਇ॥੪੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹਯੋ ਲਾਂਘਾ ਪਰਯੋ ਉਤਰ ਗਯੋ ਕਿਛੁ ਨੀਰ। 
ਕੋ ਆਗੈ ਕੋ ਪਾਛੈ ਵੜ੍ਯੋ, ਧਰਯੋ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਧੀਰ॥੪੬॥ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਡ ਦੇਊ ਰਹੇ ਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ। 
ਛੋਟੇ ਗਏ “ਵਡ ਮਾਤ ਸੰਗ, ਭਈ ਐਸੀ ਕਛ ਬਾਤ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਖਤ” ਭਾਰੀ ਅਤ ਸਭ ਪਰ ਆਲ ਕੋਉ ਕਿਤੈ ਕੋਉ ਕਿਤ ਵਲ ਧਾਯੋ। 
ਸਮੋਂ ਉਹਾਂ ਵਰਤ ਗਯੋ। ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਮ ਥੋ ਅਯੋ॥੪੮॥ 

ਬਾਨ/ ੬ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੰ ਜਮਕੰਰ /ਦੋਦਕਾਨ ਟ. /$27 ਨਦਾੰ /ਵੇਚ ਨਨ ਸਹਿਲ ਦਾ ਲਹੁੜਾ 

੭ਕਸ਼ਨ ਗੈੱਏਆ ਆ, /ਨੈੱਕ ਇਨ ਨਲ ਨੰ ਲੂ ਅਆਲਆ' ਕਾਂਇਦੇ ਹ5/ 2 ੭5-ਡੋਨ ਲੜਾਏ//ਟ 

ਸਰਲ, ਸ਼ਲਰ (ਜਾਂਦਾ /ਨਹਾ9/ ੯ ਵਹੀਨ; ਮੰਨਨ ਟੱਲਾ /ਵੇਜ਼ਰਣ ਵਾੜਾ ਜਲਾ ਨੰ. ਸਾਂਲਲਉਕ/ 

3੦ ਵੇ ਵੱਡ ਆਤਾ; ੮ ਟਾਈ/ ' 35 ਵਕਾਤ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਪ /5ਪਤਾ ਕਾਲ਼/ 



੯੨ __ ਸੂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਨਠਯੋ ਭਗਵਾਨ "ਕਲਜਮਨਹੁ ਹਾਰੀ। ਲੁਕਯੋ ਜਾਇ ਖਡ ਮੁਚਕੰਦ” ਵਾਰੀ। 
ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਪਹਾੜੀਅਨ ਕੀ ਪਈ। ਚੁੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਸਬਹਨ ਗਈ॥੪੯॥ 
ਬਰੂਦ ਰਾਮਜੰਗੇਦ ਗਿੱਲੇ ਭਏ। ਉਹਾ ਚਲਨ ਤੇ ਸੋ ਰਹਿ ਗਏ। 
ਕਿਸੈ ਨ ਪੈਰੀਂ ਪਨਹੀਏ ਰਹੀ। ਐਸੀ ਬਿਪਤ ਸਬਹਨ ਪਰ ਪਈ॥੫੦॥ 
ਔਰ ਨਦੀ ਜੋ ਆਗੈ ਬਹਤੀ। ਉਨੈ ਡੁਬੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਤੀ। 
ਅਗੇ ਆਈ ਰੋਪੜ ਤੁਰਕਾਰੀ“। ਬਹੁਤ ਪਠਾਨ ਹੋਤ ਜਹਿੰ ਮਾਰੀ॥੫੧॥ 
ਤੇ ਹੁਤੇ ਨੌਕਰ ਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘਣੇ। ਪਾਵਤ ਇਨਾਮ ਸੋਊ ਅਣਗਿਣੇ। 
ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਉਨ ਦੇਤ ਇਨਾਮ। ਭਏ ਬੇਈਮਾਨ ਨ ਆਏ ਕਾਮ॥੫੨॥ 

ਰ ਦਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਸਯੋਂ ਹਿਤ ਰਖਤ, ਤਿਨ ਦੇਤ ਵਡੇ ਸਿਰੁਪਾਉ'। 
ਵਹੁ ਲੜਤ ਪਹਾੜੀਅਨ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਉਨ ਕੀ ਕਰਤ ਸਹਾਇ॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਗਏ। “ਸੱਦੇ ਜਾਇ ਸੁ ਬੇਮੁਖ ਭਏ। 
ਹੁਤੀ ਹਵੇਲੀ ਉਨ ਤਕੜੀ ਬਨਾਈ। ਚਹਜੋ ਗੁਰੂ ਵੜ ਕਰੀਏ ਲੜਾਈ॥੫੪॥ 
ਉਨ ਵੜਨ ਨ ਦੀਨੇ ਲਏ ਪੱਟ ਅੜਾਈ। ਸੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦਰਿਯਾਇ ਰੁੜਾਈ। 
ਜਬ ਭਏ ਪਠਾਣ ਲੋਦੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ 'ਤੁਮ ਰਹੈ ਨ ਮਕਾਨ'॥੫੫॥ 
ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਵਲ ਕੋਟਲੇ ਗਏ। ਉਨ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਖਏ। -. 
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਪਸੰਦੈ ਆਈ। ਹੁਤੀ ਨ ਹਵੇਲੀ ਕਰਨ ਲਰਾਈ'॥੫੬॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਲੰਘ "ਨਦਰ ਪਸਾਰੀ। ਦੇਖੀ ਚਮਕੌਰ ਉਚੀ ਅਟਾਰੀ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਤ ਵਲ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਜਾਇ ਦੇਖੀ ਇਕ ਹਵੇਲੀ ਭਾਰੀ॥੫੭॥ 

$ ਕਾਲਯਵਨ; #ਜੈਨ ਨੇ ੍ ਰੋਲਨ ਲਾ ਨੂੰ ਲੱਨ /ਵੋਚ' ਜਾ /ਦੱਤਾ/ ੨ ਨਦਕੁੱਦ, /ਕ ਸੂਰਜੀ 
ਰਹਾ ਨੰ ਮੱਨਾਤਾ ਦਾ ੪ਤ ੰ/ ੪ਰਾਣ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ` /ਇਕ ਵਾਰ ਦੰਵੱਤਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

੭/ਚਕੱਦ ਰਾਲਸ਼ਾਂ ਨਲ ਛੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਏੰਵਾਤਿਆਂ ਤੱ ਵਰ ?#ਨਿਆ /ਕੇ ੱ ਦੌਰ ਤਕਾ 

#ਤਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਲੇ ਮੌਨ ਜਨਾਣ ਓਹ ਨੇਂ ਨਗੀਰ 'ੱ' 6੫ਜੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋਂ ਲਾਵੇ/ ਲੱਦ _ 
/ਨਰਸ਼ਨ ਲੀ ਕਾਲਯਵਨ ਤਾੱ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਲਸ ਨੂੰ /#ਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਠੇ ਲੰ ਨਈ /ਨੈਲੋ ਨਚਕੁੰਟ ਸੱਤਾ /“ਆ 

੭ ਚਕੁੰਦ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਲਾ ਕੇ #੫ ਓਲੇਂ ਹੋਂ ਨਈ ਅਰ ਕਾਲਯਫਨ ਓਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਟੀ 

ਭਸਮ ਹੰ /ਨ%ਆ/ = ਲੰਦਿਕ/ ੬ ਸੱਤੰ# ੫' ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੰ/ ੬ /ਨਰੰਆ /#ਲ#ਤ, /ਟਨ% ਵਲੋ 

ਲਾਖਸ਼ੇ ਹੱਏ ਲਸ਼ਤਰ/ ੭ ਸਦ ਲਾ ਕੇ ਝਲਾਏ/ ੮ /ਡੱਤ. ਤਾਕ/ ੯ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ/ 5੦ ਲੜਾਈ 

ਲੱਗਾ/ 99 ਦੁਰਾ ਤਕਾ ਵਾਂਸਆ/ 



(ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ- ਚਮਕੌਰ ਜੁੱਧ) 
ਰ ਦੋਹਰਾ॥ _, 

ਰਾਉ" ਪਕਰ ਬਾਹਰਹੁਂ ਲਯੋ, ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇ। 
ਕਿਫਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵੜੇ, ਦੁਇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਲਵਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਮਲੇਰੀਅਨ ਆਨ ਘੇਰਾ ਪਾਯੋ। ਨਹਿੰ ਦਾਣਾ ਕਿਛੁ ਉਸ ਮਧ ਥਾਯੋ”। 
ਨਾਹਿੰ ਹੁਤੀ ਕੁਛ ਜੁਗਤਿ ਲੜਾਈ। ਫੌਜ ਸਭੀ ਕੰਧ ਪਿਲਚੀ ਆਈ॥੨॥ 
ਅਗਜੋਂ ਖਾਲਸੈ ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਏ। ਹੁਤੇ ਬਚੇ ਥੇ ਜੋ ਉਨ ਪਾਏ। 
ਮਾਰ ਪਠਾਣ ਤਬ ਦਏ ਹਟਾਇ। ਤੋਂ ਲੌ “ਨਾਹਰਖਾਂ ਪੜਯੋ ਆਇ॥੩॥ 
ਪੁਛਤੋ ਆਯੋ : 'ਹੈ ਗੁਰ ਕਹੀਂ। ਮੁਹਿ ਉਸੈ ਬਤਾਵੋਂ ਪਹੁੰਚੋਂ ਤਹੀਂ'। 
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਆਖ ਸੁਨਾਯੋ। 'ਹੋ ਤਕੜੋ ਤੀਰ ਤੈਂ ਵਲ ਆਯੋ'॥੪॥ 
ਲਗਯੋ ਛਾਤੀ ਤੋੜ£ ਲੰਘਯੋ ਸੰਜੋਇ”। ਗਯੋ ਦੁਵੱਲੋਂ- ਪਾਰ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਗਿਰਯੋ ਭੂਮ ਪਰ ਝੂਮਹਿ ਸੋਇ। ਲੈ ਲੋਥ ਨਰੈ ਉਸੈ ਸਥੋਇ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਆਏ ਜੁ ਨਾਹਰ “ਸਾਥ ਥੇ, ਸੋ ਬਹੁ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। 
ਕਿਛੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਝ ਖਾਲਸੈ, ਕਰ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਨ ਵਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹੀ ਖਬਰ ਉਸ ਭਈ ਬਿਰਾਦਰ”'। “ਖ੍ਰਾਜ ਖਿਜ਼ਰ ਬਡ ਕਹਤ ਬਹਾਦਰ। 
ਸੋ ਆਯੋ ਜਿਮ ਮਸਤੋ ਫ਼ੀਲੋਂ₹। ਲੱਥ ਭਈ ਪਿਖ£ ਮੁਖ ਭਯੋ ਪੀਲੋ॥੭॥ 
ਆਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਯੋ। ਹੁਇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੋ ਸੀਸ ਕੰਧ ਲੁਕਾਯੋ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੈ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਰਾ। 'ਆਉ! ਹਮੈਂ ਤੁਮ ਕਰੈਂ ਦੁਇ ਬਾਰਾ''॥੮॥ 

$ ਹਵੋਲਾੀ ਦਾ ਮਲਕ ਨਾਕਰ/ ੨ “ਲਾ ਲਏ/ 2 ਸਮ ੬& ਤਤਪਰ ਹੱਟੰ/ ੫ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ #ਤੇ ਵਲੀ 

੭ਹੱਖ਼ਣ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਨ ਮਲੋਰਕੌਟਲੇ ਦਾ ਖਨਾਣ; ਲੱ ਸਨਾਂਹਿੰਦ ਦੋ ਨਲ ਵਜੀਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਕਮਆ ਨਾਲ 

“ਨੱਦ/ਰ ਤੇ ਝਮਕੱਰ ਦੇ ਜੰਗਾਂ /ਵਚ ਟਲਆਸ ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਤਆ /'ਓ ਦੀਦਮ /ਕ ਨਾਹਨ ਲਯਾਮਟ ਝ ਜੰਗ'- 

ਸਠਰਨਨਾ?/ ੬ /ਲੇਠੇਂ ਤਕਾ/ -੭ ਲ਼ਰਾਂ ਲਲਤਨ ਲੱਹ-ਕੱਟ/ ੮ ਏਂ ਆਨਾ? ੯ ਏਸ ਦੇ ਆਦਆੰ ਲੰਨ-ਨਆੰ 

ਦਾ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਨ ਟੀ ਲਨ ਚਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ/ %੦ ਸਾਧ ਸਨ /ਨੈਹੜੇ/ 55 ਭਰਾ ਭਾਈੀ/ ੧੭ /ਲਜ਼ਨ ਖ਼ਾਨ- 

ਨਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਾਣ ਮਲੰਰੀਆ ਸ਼ਰਟਾਨ, ਨ ਲਮਕੰਨ ਦੇ ਲੱਨ /ਵੇਜ਼ ਜਦ ਨ #ਏਸ ਨੂੰ ਜਣਰਨਆ /ਵੋਚ਼ਾ 

ਭੁਜ਼ਹਾ ਮਨਦੂਦ' /ਕੈਹਾ 2: /ਨਾ ਆਂ ਸ਼ਾਲਹ “ਰੂਦਾ ਸ਼ਯਹਾ /ਇਵਾਰ£ ਕ-ਨੰਦਾੀਨੈ ਆਮਦ ਲਾ-ਅਰਦਾਨ 
੫ ੧7 _ਸ 

ਵਾਰ'#=## /ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੱਘਤ ਆਸ ਹੱਟ/ ੧= ਹਾਲ/ ੧# ਵੌਲ &ੰ/ $#ਏਏਂ 

ਹੱਥਾ ਕਰ ਲਠ2 (7) ਦੂਜੀ ਵਾਨ ਲੜ ਲਣਾਲਿ/ 



੯੪ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

_ਉਸੈ ਹਵਾਸ ਤਊ ਉਡ ਗਏ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਖ ਲਏ। 
ਆਪ ਰਹਜਯੋ ਵਹਿ ਬਹਿ ਕੰਧ ਓਟ। ਘੱਲ ਲਵਾਵੈ ਔਰਨ ਚੋਟ॥੯॥ 
ਤਉ ਬਜੀਰ” ਤੁਰਤ ਤਹਿਂ ਆਯੋ। ਆਨ ਉਨੈਂ ਭੀ ਜੰਗ ਮਚਾਯੋ। 
ਪਾਛੇ ਪੜੇ ਪਹਾੜੀ ਆਏ। ਉਨ ਨੈ ਭੀ ਬਹੁ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਭੈ ਲਾਇ ਬਲ ਥਕ ਰਹੇ, ਟੁਟੀ ਸੁ ਜਾਗ੍ਹਾ ਨਾਂਹਿ। 
ਡੇਰੇ ਕੀਨੇ ਗਿਰਦ” ਤਿਨ, ਮਾਨੁਖ ਬਹੁ ਮਰਵਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਊਂ। ਹੁਤੋ ਨ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਕਿਥਾਊਂ। 
ਕੰਧ ਚਿਣੀ ਕਿਛ ਆਛੀ ਨਾਹਿੰ। ਹੁਤੇ ਨ ਮੁਰਚੇਦ ਰੱਖੋ ਮਾਂਹਿ॥੧੨॥ 
ਜਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਲਾਏਂ। ਜਿਸੈ ਓਟ ਕਰ ਸੀਸ ਬਚਾਏਂ। 
ਨਹਿੰ ਲੱਭੇ ਤਿਹ ਭੁੰਨਣ ਕੋ ਦਾਣਾ। ਜੋ ਲੱਭੈ ਤਾਂ ਕਦ ਮਿਲੈ ਖਾਣਾ।੧੩॥ 
ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਗਯੋ ਮੁਕਾਈ“। ਰਹਯੋ ਨ ਤੀਰ ਤੁਨੀਰਨਾਂ ਮਾਂਹੀ। 
ਜ਼ਖਮੀ ਜੋਗ ਕਿਤ ਲਭੈ ਨ ਪਾਨੀ। ਐਸੀ ਔਖੀ ਤਹਾਂ ਬਿਹਾਨੀ”॥੧੪॥ 
ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਵਤ ਬਾਂਹਿ ਥਕ ਗਈ। ਥਕੀ ਦੇਹ ਮਧ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਰਹੀ। 
ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਹਨ ਨਹਿੰ ਛੋਰਯੋ-। ਪਰੈ ਜੋਰ ਹਿਤ" ਵਲ ਜਹਿੰ ਦੌਰਯੋ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਕਹਜੋ : 'ਗਯੋ ਦਾਰੂ ਸਿਕੋ ਮੁਕਾਇ। 
ਫੜ ਤੇਗੇਂ ਗਿਰਦੈ ਫਿਰੋ, ਹੱਵੇਲੀ ਕੇ ਧਾਇ"”'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਵਿ 

ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੁਇ ਦੁਇ ਨਿਕਸ ਗਿਰਦਾਵਲ ਕਈ। 
ਵੈ ਮਰ ਜਾਹਿਂ ਤੋਂ ਆਵੈਂ ਔਰ। ਐਸੀ ਭਈ ਉਹਾਂ ਕੁਛ ਤੌਰ॥੧੭॥ 
'ਨਿਕਸ ਨਿਕਸ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮਰ ਗਏ। ਤੌ ਗੁਰ ਲਖੇ”” ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਰਹੇ। 
ਕਹੀ ਸਤਿਗੁਰ : 'ਅਬ ਬਾਰ੍ਹ ਨ ਜਾਵੋ। ਫੜ ਤੇਗੈਂ ਢਿਗ'₹ ਕੰਧਨ ਖੜਾਵੋ'॥੧੮॥ 
ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਗੱਲ ਲੀਨੀ ਜਾਨ। 'ਭਯੋ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਮੱਧ ਮੁਕਾਨ”।' 
ਕਰ ਹੱਲੇ ਵੈ ਸਭ ਹੀ ਧਾਏ। ਪਰੇ ਚੁਫੇਰਯੇਂ ਰੌਲ ਮਚਾਏ॥੧੯॥ 

ਬਣਾਏ ਛਕਾ #ਜ੍ਨਾਂ /ਵੇਚ ਦੀ ਦਲਮਣ ਪਰ ਤੀਨ ਲੱਨ ਨੰਦ ਜਲਾਲ ਲਾਵੈ/ 5 /ਵਲ/ ੫ ਨੱਕ ਨਲ/ 

੬ ਤੁਣਾਨ, ਤਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱ ਭੱਨਆ ਲਾਵੇ ਭੱਲਾ ਤਰਕਸ਼/ .੭ ਛੰਤੀ/ ੮ ਛਡ) €੯ ਵੌਤਦੋ/ ੭ ਧਾਵਾ 
ਲੱਲ ਕੂ ਦੱਤ ਕ/ 55 /ਨੈਕਲ /ਨਕਲ ਕੰ/ 52 ਵਸ ਸਾਟੇਆ/ 9= ਨੇੜੇ ਕੱਲ/ ੧5 #ੱਕ /ਨਿਆ 

(ਨਹਾ ਅੰਦਰ)/ “ਆਓਤੂ /ਤਤਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੯੫ 

ਕੋ ਪਯਾਦੇ ਕੋ ਆਯੋ ਅਸਵਾਰ। ਉਡੀ ਧੁੜ ਭਯੋ ਧੁੰਧੁਕਾਰ'। 
ਉਨ ਧਰ ਪੌੜੀ ਹੱਥ ਕੰਧੀ ਪਾਏ। ਅਗਜੋਂ ਸਿੰਘਨ ਕਟ ਹੱਥ ਗਿਰਾਏ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਚੌਫੇਰਯੋਂ ਚੜ੍ਹ ਹੱਥ ਘਤੰ” ਤਿਮ ਤਿਮ ਸਿੰਘ ਕਟਾਹਿਂ। 
ਉਨ ਕੋ ਦਾਵ” ਸੁ ਨਹਿ ਲਗਯੋ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਭੂਮਹਿਂਦ ਪਾਹਿੰ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਹੁਤੀ ਥੀ ਗੋਲੀ। “ਪਾਸ ਢੁਕੇ ਤਬ ਉਨ ਪਰ ਨੌਲੀਂ। 
ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਤਿਨ ਦਏ ਗੇਰ। ਭਏ ਤੁਰਕ ਕੇ ਤਹਿ ਬਹੁ ਢੇਰ॥੨੨॥ 
ਐਸੋ ਰੌਰੋ? ਜਬ ਉਹਾਂ ਭਯੋ। ਸਾਹਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨ ਮੈਂ ਠਯੋ। 
'ਅਬ ਜੀਵਨ ਕੋ ਕੁਝ ਧੂਮ ਨਾਹੀਂ। ਪੁਤ੍ਰ ਜੀਵੈਂ ਲੜ ਪਿਤਾ ਮਰਾਹੀ॥੨੩॥ 
ਅਭਿਮੰਨ' ਮੁਯੋਂ ਪਿਤ ਅਰਜਨ ਜੀਵਤ। ਮੇਘਨਾਦ'? ਮੁਯੋ ਰਾਵਣ ਥੀਵਤ”। 
ਰੀਤਿ ਯਹੀ ਛਤ੍ਰਿਯਨ”” ਕੀ ਕਹੈਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਤਾ ਹਮ ਮੁਹਰੇ” ਦਹੈ'॥੨੪॥ 
ਫੜ ਤੇਗੋ ਹੁਇ ਬਾਹਰ ਧਾਯੋ। ਅਗੈ ਅੜਯੋ ਸੋ ਮਾਰ ਗਿਰਾਯੋ। 
ਉਸ ਪਾਸੈ ਹੁਇ ਗਯੋ ਉਜਾੜਾ। ਉਨ ਜਾਨਯੋ ਦਲ ਆਇ ਪਯੋ ਸਾਰਾ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗਰਦ” ਗੁਬਾਰਹਿ ਮੱਧ ਤਹਿਂ ਪਰ”“ ਕੌ ਸੁਝੈ ਨ ਆਪ। 
ਰੌਲੋ ਗੌਲੋ ਬਹੁ ਉਹਾਂ ਭਯੋ ਆਪਸ ਮਧ ਖਾਪ੯॥੨੬॥ 
ਕਈ ਸੁ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ ਤਿਹ, ਸਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੀਨ। 
ਤਿਮ ਮਗਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਯੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਚੀਨ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖ ਭਾਈ ਦੁਖ ਸਹਯੋ ਨ ਗਯੋ। ਫੜ ਖੰਡੈ ਸੋ ਮਗਰੈ ਧਯੋ। 
ਜਾਇ ਭਾਈ ਜਿਮ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕਰੇ। ਮਾਰੈ ਉਸੈ ਜੋ ਆਗੈ ਅਰੇ'”॥੨੮॥ 
$ ਆਹ ਨੜਾਰ/2> ਘੱਤਣ: ਆਓਣ/ = ਟਾ£ #ੱਕਾ/ # ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ /ਡਨਦੇ)?/ ੫ ਨੰਤੇ ਆਵੋ/ ੬ ਟਾਨਾ 

____ /ਇੱਤੀ -੭ ਗੱਲਾ-ਗੌਲ; ਯੋਰ-ਸਰਾਬਾ/ ੮ ਠਾਠੰ॥ ੯ ਅਤਆਲ, /ਕੈਸ਼ਨ ਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਭਦੁ ਦੇ ਓੰਦਰ ਤੋਂ 

ਹਾਣਆਂ %ਰਲ਼ਨ ਦਾ ੜ੍ਹ, /ਨਨ ਨੰ ਮਹਾਨਾਰਤ ਏ ਸੰਨ /ਵੋਚ ਏਲੇ /ਨ ਦੁਰਯੰਧਨ ਦੇ ਤਰ ਲਕਸ਼ਮਨ ਨੂੰ 

ਨਾਂਰਆ .ਨੀਂ ਅਤੇ ਤੌਨੂਵ' /ਦਨ ਆ ਤਾਂ ਵਡਾ ਵੀਰਤਾ /ਵਖ਼ਾਉਂਦੇ ਨ/ੱਨਆ /ਗਆ. /ਏਸ' ਦਾ ਪਤਰ 

੪ਰਾੱਛਿਤ ੫ਡਵਾਂ /&ਛ ਰਾਜ /ਸੱਆਸਨ ਤੇ ਬੰਠਾ/ %੭ #ੰਦੰਂਦਰਾੀ ਏਂ ਓੰਦਰ ਤੱ ਜਨਮਿਆ ਰਾਵਣ ਦਾ ਤਰ 

ਨ ਲੱਦਲਾ ਵਾਨਾ ਗਰਜਦਾ.ਨ /ਏਸ ਨੇ ਲੱਕਾ ਲੱਧ /ਵੋਚਾ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਆਨ ਕੇ ਲੰੌਸ਼ ਕੱਤਾ ਸੰ ਅਤ 

ਨੂੰ ਲਣਮਣ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦੂ ਸੰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ /ਨਆ/ 55 ਹੀਦਆ ਲਾੀੰਵਾਂਦਆਂ/ 9੭ ਕਸ਼ਤਰਾਆਂ ਦੀ? 

9ਤ ਸਾਗੂਣੰ ਅੱਨੌ/ % ਘੱਟ! ਅਨੰਨ/ 9% ਆਪਣਾ ਪਰਾਏਆ ਕਲੀ ਨਾਂ ਸ਼ਝਦਾ, /ਇੱਸਦਾ/ ੧੬ ਸਮ 

ਨਈ, #ਰ' ਨਈ/ 52 %>)/ 



ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਿਸੈ ਢਾਲ ਕਿਸ ਭਗੌਤੀ ਛੁਹਈ। ਜਿਸੈ ਛੁਹੀ ਉਸੈ ਕਟ ਕਰ ਗਈ। 
ਸਨਮੁਖ" ਉਨ ਕੈ ਅੜਯੋ ਨ ਕੋਇ। ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਬੰਦੂਕਨ ਸੋਇ॥੨੯॥ 
ਐਸੀ ਭਾਂਤ ਤਹਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਸਾਥ ਪਠਾਣਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। 
“ਸਤਰ ਸਏ ਬਾਸਟੇ ਸਾਲ! ਐਸ ਭਈ ਪਰ ਗੁਰ ਦੋਊ ਬਾਲ॥੩੦॥ 

ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ 

(...'ਹਮ ਸੁਤ ਦੀਨੇ ਸਂਪ ਥਾਇ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਰਤ ਲਰਾਈ£ ਇਮ ਤਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਝ ਭਈ ਆਇ। 
ਡੇਰਨ ਗਏ ਸੁਦਾਰ ਤੁਰ ਚੌਂਕੀ“ ਚੁਫੇਰ ਕਰਵਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁ ਚੱਕਸਾਈ ਚੁਫੇਰੈ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਨੂਖਨ ਸੰਗ ਮਾਨੁੱਖ ਖੜਵਏ”। 
ਔਰਨ ਕੈ ਢਿਗ ਔਰ ਖੜਵਏ। ਤਿਨ ਮਧ ਰਾਤ ਕੋ ਲਖਨ” ਨ ਪਏ॥੨॥ 
ਏਕ ਕਹੈਂ, 'ਗੁਰ ਰਹੁਗੋ ਨਾਹੀ'। ਓਇ ਫਿਰ ਕਹੈਂ 'ਕਿਮ ਜਾਉਗ ਉਡਾਹੀ"। 
“ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਸ “ਫੜਨੈ ਵਾਰੋਂ। ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸ ਭਏ ਦੁਆਰੋ॥੩॥ 
ਓਇ ਲਾਇ ਫੰਘ” ਕਿਤ ਜਾਇ ਉਡਾਹੀ। ਉਸ ਜਮੀਨ ਮਧ ਬਡਯੋ'$ ਨ ਜਾਹੀ'। 
ਠੀਕ ਬਾਤ ਗੁਰ ਔਖੀ ਬਣੀ। ਹੁਤੀ ਬਾਤ ਜਿਮ ਲੋਕਨ ਗਿਣੀ॥੪॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਛ ਸੁੱਝੈ ਨਾਹੀ। ਰਹੀ ਨ ਫਉਜ ਕੁਛ ਲੜਨੈ ਵਾਹੀ”। 
ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਬਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਭਈ ਸੁਚਾਈ”“॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਿਓ 'ਹਮ ਸੁਤ" ਦੀਨੇ ਸੌਂਪ ਥਾਇ। 
ਹਮ ਦੂਜੈ ਬਚਤੇ ਨਹਿੰ ਦਿਸੈਂ, ਕਿਛੁ ਹੋਵਗੁ ਉਨੇ ਰਜਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਰ ਭਲੀ ਭਈ ਸਿਰ ਤੁਰਕੇ ਲਾਇ। ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਹਮ ਬਡਿਅਨ”? ਭਾਇ। 
ਅਬ ਹਮ ਖਾਲਸੈ ਦਯੋ ਗੁਰਾਈ। ਦੱਯੇ ਟਿੱਕੋ ਖਾਲਸੈ ਲਾਈ'॥੭॥ 

5 ਸ਼ਾਹਮਣੰ/ ੭ 5%੬੭ ਸੰਮਤ (੧੭੦੫ 2?23/ ਤੇ ਨ ਨਈ /ਨਨ ਆਣ # ਲੜਾਈ ੫ ਸ”/ 

੬ /ਨੈਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਘੰਹਰਾ/ ੭ ਖੜੇ ਕਰ /ਦੱਤੇ ਖਲ੍ਹਾਰ /ਇੱਤ) ੮ ਲੰਘਣ (ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੱਘ ਸਕ)?/ 
੯ ਓੰਡ ਲੇ ਨੱਸ ਕ/ 9੭ ਚਾਰ ੫7, ਝਣਹਾਂ /ਇਸ਼ਾਂ ਟੱਲ/ 55 ਫੜਨ ਵਾਲੇ /ਨੈਆਹੰ/ 9੭ ਖੰਭ (ਲੱਭਾ ਲਾ 

ਕੰ /ਕਥੋਂ ਓੰਡ ਸਾਵੇਨਾ)/ 5= ਵ/ੜ%ਨ ਆੱਸੇਆ (ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੰਨਾ)/ 5% 6ਲ/ 5੫ ਸੱਚ/ %੬ ਅਤਰ? 

5੭ ਵਾਂਡ% ਕਜ਼ਰਗਾਂ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੬੭ 

ਜਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾਇਆ ਥਾਪ'। 
ਪਗੜੀ ਅਪਨੀ ਸੀਸ ਸਵਾਰੀ। ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਆਪ ਸੁਧਾਰੀ॥੮॥ 
ਨਿਜ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਦਈ ਲਗਾਇ। ਦਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਪਣੀ ਪਹਿਰਾਇ। 
ਗੁਰੁ ਤੌਰ” ਸਿੰਘ ਰੱਖਿ ਬਹਾਯੋ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਮ ਅੰਗਦ ਟਿਕਾਯੋ॥੯॥ 
ਸੱਦ ਖਾਲਸੈ ਕੁਨਸ“ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਨ ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਇਮ ਕਹਯੋ ਸਮਝਾਈ। “ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਤ ਫੜਿਓ ਜਾਈਂ'॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੀਵਣ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟੜੋ, ਬੰਦੂਕੀ? ਖੂਬ ਅਖਵਾਇ। 
ਏਕ ਬੁਰਜ ਮਧ ਸੋ ਬਹਯੋ, ਏਕਲ ਹੀ ਥੋ ਸਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੌਰ ਨੌਰ ਔਰ ਹੁਤੇ ਬਹਾਇ। ਪਰ ਦਾਰੂ ਗਯੋ ਉਸੈ ਮੁਕਾਇ। 
ਥਕੇ ਹੁਤੇ ਅਰੁ ਨੀਂਦ ਅਕਾਏ। ਸਭ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਚਾਲੀ ਏ ਥਾਏ॥੧੨॥ 
ਕਿਛ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਛ ਪਰੇ ਥੇ ਮਰੇ। ਇਮ ਕਰ ਸੰਸੋ'? ਬਹੁ ਗੁਰ ਕਰੇ। 
ਹੁਤੋ ਗ਼ਨੀਖਾਂ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪਠਾਣ। ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਤਿਸ ਕੋ ਆਣ॥੧੩॥ 
ਮਾਰ ਵਾਜ ਉਨ ਸੱਦਯੋ ਤਾਹਿਂ। 'ਆਓ ਨਿਕਸ”" ਹਮ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਹਿੰ।' 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਗੁਰ ਕੈ ਕੰਨ ਪਈ। ਸਦ ਪਠਾਣ ਉਸ ਗੱਲ ਸਮਝਈ॥੧੪॥ 
'ਲੈ ਚਲ ਹਮ ਕੋ ਅਪਨੇ ਨਾਲ। ਹਮ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੁਮੇਂ ਨਿਹਾਲ।' 
ਹੁਤੋ ਪਠਾਣ ਸਿਦਕ ਕੋ ਪੂਰੋ। ਉਨੈਂ ਕਹੀ, "ਲੈ ਚਲਗੁ ਜਰੂਰੋ'॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੀ ਮੋਰੀ ਇਕ ਬੁਰਜ ਮਧ, ਸੋ ਗੁਰ ਦਈ ਖੁਲ੍ਹਾਇ। 
ਕਮਰ ਖੰਜਰ ਇਕ ਹਥ ਫੜਜੋ, ਹੁਤ ਮੋਹਰੈ ਖੀਸੈ ਪਾਇ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਕਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਆਗੈ ਧਾਯੋ। ਖੜੇ ਪਹਿਰੂ ਕਿਤ ਲੰਘਨ ਨ ਪਾਯੋ। 
ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯੋ ਰੌਲੋ ਮਚਾਇ। ਭਾਗਜੋ ਹਿੰਦੂ ਇਮ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ॥੧੭॥ 
ਗਯੋ ਗਯੋ ਭਯੋ ਚਾਰੋਂ ਓਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਕਹਿਂ ਉਸ ਹੀ ਤੌਰ। 
ਤੌ ਪਠਾਣ ਗੁਰ ਆਗੈ ਲਾਯੋ। ਵੜ ਮਧ ਤੁਰਕਨ ਦਰਯਾਇ ਵਲ ਧਾਯੋ॥੧੮॥ 

6 ਸਥਾਪਤ ਕਠ ਕ&/ ੭ ਸਜਾਈ/ = ਘੰਹਨਾ //ਦਤ// 2 ਵਾਲ) ੫ ਕੱਲਨੇਲ਼ ਛੱਡੱਤ/ ੬ ਸਹੀਟ ਲੋਸੱਕਾ 

ਹੈ ਸਾਲੀ ਪਰ /ਇਂਦਆਂ ਛਾੰਦੇਆ ਨਾ ਲਾਣੀੰ/ ੭ ਲੰਦਕਦੀ/ ੮ 5ਲ. (70 ਓਹ ੯ ਮਣ (ਮਠੋਂ ਪਲੇ 

#ਨ?/ 9੦ /ਛੋਕਨ, /ਦਂਤਾ/ 55 /ਨੈਕਲ (ਤਲੀ ੈਕਨ ਆਓ ਆੱ ਤਹਾਨੂੰ ਰੱ ਲਵਾਨ ਨੱਕਆ 

ਕਰਾਨਾ?/ 9> ਨੰ ਜੱਨਾ ਲਰੂਠ ਟੰ/ 5= ੭ਹਜਾਂ (ਲੋਲ /ਵਚ ਮਾ ਲਣੀ?/ 



੮੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੌੜ ਦਪੌੜ” ਕਰ ਗਏ ਝੱਲ। ਆਗੈ ਦੇਖਯੋ ਇਕ ਮਾਹੀ” ਚੱਲ। 
ਉਨੈਂ' ਲਯੋ ਥੋ ਗੁਰੂ ਪਛਾਣ। ਵਹੁ ਲਗਯੋ ਤਉ ਡੰਡ ਸਉ ਪਾਣ॥੧੯॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਈ ਮੋਹਰ ਫੜਾਇ। ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਔਰ ਦਯੋ ਪਾਇ। 
ਗੁਰ ਸੋਚੈਂ ਨਾ ਦਏ ਫੜਾਇ। ਨਾ ਮੰਨੇ ਵਹ ਕਿਸ ਹੀ ਦਾਇ5॥੨੦॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਧਾਯੋ ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੇਟ ਖੰਜਰ ਦਯੋ ਧਸਾਇ। 
ਘੋਲ ਘਾਲ ਉਸ ਬਹੁ ਕਰੀ, ਛੋਡਮੋ ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਾਇ॥੨੧॥ 

ਸਾਖੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ” ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 

('...ਲਯੋ ਸਰਬ ਲੋਹ ਕਰਦ ਫਿਰਾਇ') 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਗਏ ਅਗੇਰੇ। ਢੁੱਕੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੇਰੇ“। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗਯੋ ਪਠਾਣ ਬਹਾਇ। ਲਯਾਯੋ ਖਤ੍ਹੀ ਗੁਲਾਬੋ ਬੁਲਾਇ॥੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨਹੁ ਸਾਖੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਰ ਬਹੇ ਖਤ੍ਹੀ ਘਰ ਜਾਇ। 
ਪਠਾਣ ਸੱਯਦ ਖਿਜਮਤਾ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਤੋਰਹਿਂ ਸਿਰਹੁ ਉਠਾਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਕੁਛ ਧਰਯੋ ਆਗੈ ਪਰਸਾਦਿ। ਸੋ ਮੁਖ ਪਾਯੋ ਕਰ ਗੁਰ ਯਾਦ। 
ਸੰਝ ਪੜੀ ਤੋ ਅੰਦਰ ਆਣੇ। ਮੱਧ ਹਵੇਲੀ ਭਏ ਟਿਕਾਣੇ॥੩॥ 
ਇਕ ਦੋਇ ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਚਲ ਆਏ। ਤੇ ਭੀ ਗੁਰਹਿ ਛੁਪਾਇ ਬਹਾਏ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਬਕਰੋ ਮੰਗਵਾਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਤੈ ਝਟਕੋ ਕਰਵਾਯੋ॥੪॥ 
ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਝਟਕੋ ਕਰ ਖਾਵਹਿਂ। ਸੁਟ “ਸੱਖੀ ਘਰ ਤੁਰਕ ਗਿਰਾਵਹਿਿਂ। 
ਦੇਖ ਤੁਰਕ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਗਾਰੈ-। 'ਹਮਰੇ ਘਰ ਤੁਹ ਹਡੀਆਂ ਡਾਰੈ"॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਖੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਮੈਂ ਹੋਂ ਮਾੜੋ ਅੱਤਿ। 
ਖਬਰ ਹੋਇ ਕਿਤ ਤੁਰਕ ਕਉ, ਮਾਰੈ ਮੋਹਿ ਅਲਬੱਤ"'॥੬॥ 
5 ਦ੫ਟ; ਸਾਵਾ; ਹੱਲਾ/ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪਲੰ/ ਤੇ ਤਣੂਹਾਂ //ਕੈਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ9/ ੬ ਸਮਰਾਲਾ ਤਾਂਹਿਨੀਲ 
(ਲਾੱਨਆਣਾ) /ਵੋਚ /ਏਕ /#ਤ, /ਲੋਲੋ ਗਰ ਸ਼ਾੰਹਿਲ ਗੁਲਾਲ ਚੰਦ ਅਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਘੰਹ ਸੰਮਤ $%੬੧ 

(5੭੦੬ &ੀੰ? /ਵਚ ਆ ਕੇ ਠ/ਹਿਠੇ ਅਨ? ਨਾਂ ਸਾਂ ਨਸੀਂ ਸਾਂ/ਣਸੇ /0ਡ ਟੇ. ਸਨ)/ ੫ ਨੇਤ/ ੬ /#ਦਸਤ੍ 

੭ੰਫਾ/ - ਹੰੱਡਆਂ/ ੮ ਨਾਲ੍ਹਾਂ (ਦੋਂਦਾ)/ ੯ ਲੱਟਦਾ (ਹੈ?/ ੧੭ ਅਲਲੱਤਨ ਲੋਸ਼ਨ /ਨੈਰਸੰਦੇਹ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਦਏ ਰੁਪੱਯੇ ਡਾਰ। ਸੋ ਚੁਗ ਕਾਜੀ “ਰਹਯੋ ਮਸਟ ਮਾਰ। 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਗੁਰ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹਜੋ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਚਲਣੋ ਚਹਯੋ-॥੭॥ 
ਤੌ ਪਠਾਣ ਸਹਿਤ ਸੱਯਦ ਰਲਵਾਯੋ। ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਥਾਣੇ ਬਟਵਾਯੋ। 
ਤੌਲ” ਹਾਜਨ“ ਕੀ ਲਈ ਬਨਵਾਇ। ਬਾਣੇ ਨੀਲ ਕੇਸ ਖਿੰਡਵਾਇ॥੮॥ 
ਤਿਮ ਸਿੱਖਨ ਬਾਣੈ ਬਨਵਾਇ। ਫੜ ਅਸਤਾਵੈ” ਪਠਾਣ ਭਏ ਰਾਹਿ॥੯॥ 
“ਪੀਰ ਉੱਚ ਕੇ ਕਹਿਤੇ ਜਾਇੰ। ਨਬੀ ਗ਼ਨੀ ਖਾਂ ਥੋ ਤਹਿੰ ਨਾਇ"। ਰ 
ਤੁਰੈ ਢਲ” ਤਉ ਮੁਲਤਾਨ ਸਦਾਇ”'। ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਹਿ ਕਨੇਚ ਗਿਰਾਇੰ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਹ ਥਾਂ? ਹੁਤੋ ਮਸੰਦ ਇਕ ਫੱਤਾ ਤਾਂਹਿ ਸੁ ਨਾਇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ ਬੁਲਾਇ ਉਸ, 'ਕਿਮ ਹਮ ਅਗੇ ਪੁਜਾਇ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੋੜੀ ਘਰ ਕੀ ਹਮ ਕੋ ਦੇਹ। ਹਮ ਤੁਮ ਦਰਬੰ% ਘਣੀ ਭਰ ਦੇਹਿਂ'। 
ਬੁਰੈ ਦਿਵਸ ਸੁ ਤਬ ਤਿਹ ਆਏ। ਕਹਜੋ, 'ਘੋੜੀ ਦੇਇ ਹਮ ਚੜ੍ਹ ਫਾਹੇ?'॥੧੨॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਉਸ ਕਹਜੋ। ਤੂੰ ਮਰਨੋ ਫਾਹਯੋ ਅਬ ਕਬ ਰਹਜੋ। 
ਸੋ ਲਹੌਰ ਜਾਇ ਫਾਹੈ ਚਰਯੋ'“। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਉਸ ਤੈ ਟਰਯੋ॥੧੩॥ 
ਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਆਗੈ ਧਏ””। "ਸਰਾਇ ਦੁਰਾਹਿ ਤੁਰਕਨ ਘਿਰਵਏ”। 
ਕਹੈ ਪੀਰ ਹਮ ਜ਼ਜਾਫਤਾ? ਖਾਏ। ਅਬ ਇਕ ਰਾਤ ਈਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ॥੧੪॥ 
ਤੌ ਸੱਯਦ ਪਠਾਣ ਇਮ ਗਲ ਬਾਮੰ”!। 'ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ ਰੋਜ਼? ਮੁਦਾਮੰ। 
ਇਕ ਜੌਂ ਸੇਤੀ ਰੋਜ਼ੇ ਖੇਲ੍ਂ। ਫੜ ਤਸਬੀ” ਮੁਖੱ ਥੋੜੇ ਬੋਲੈਂ॥੧੫॥ 
ਔਰ ਮੁਰੀਦ ਖਾਇ ਜਾਹਿ ਜ਼ਰੂਰ'। ਬਿਧੀ ਬਣਾਈ ਐਸ ਸ਼ਹੂਰ”-॥੧੬॥ 

6 ਝੁੱਪ ਕਰ /ਨਆ/ ੨2 ਚਾਹਿਆ 2 ਘਲ਼ਾਕਾ/ £ ਵਜਹ ਕੜੂ` ਸਕਲ ਨਰਤ/ ੫ ਹਾਲੀਆ ( ਵਾਲ?/ 

੬ /ਲੰਤਾ ਕੇ /#ਲਾਰ ਕੇ/ ੭ ਆਫਤਾਲਾ (ਛਾ) ਟੂਟਾਦਾਰ ਲੱਟਾ; /ੈਸ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਵਲ ਕਰਦੇ ਹਨ/ 

੮ ਇੰਚ ਨਨੰਫ ਏੇ ਆਨ ਚ, ਸ਼ਹਾਵਲਘਰ (੫ਕਸਤਾਨ) /ਵੋਚ ਸਤਲਜ ਦੇ ਟੱਖਣਾੰ ਕੰਢੇ ਓਰ ਕਤ 

/ਓਹਾ/ਇਸ਼ਗਾਹ ਨੰ/ ੯ ਨ% / 9੭ ਫਲਵਾਨ ਵੱਠ/ 55 ਵੱਲ ੫ (ਮਲਤਨ ਵੱਲ)/ 52 ਸਾਹਨੇਵਾਲ 

(ਲਾਨਆਣਾ) ਤੋੱਡੰਢ ਆਲ ਦੂਰ /ਏਨਾ /&ੰਡ, /ਜੋਲੋਂ ਹਰ ਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਛਾੀਵਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੇ ਨਨ? 
9ਤ ੫ਹੁੰਚਾਣੇ/ 5% ੭ਆ/ਣਆਨ ਧਨ-ਦੱਲਤ/ 5੫ (ਫਾ2? ਚਤਿਆ/ % ਟਾੱਨਆ/ 52 ਧਾਈ ਨਈ? 

9੮ ਏੱਰਾਹੇ ਦੀ ਸ਼ਰ/ਏ/ 5੯ ਘਰ ਲਏ (0) ਘੰਨੇ ਨਈ (/ਤਰਕਾਂ /ਵੇਲ)/ ੨੦ ਅੱਦੇ ਦਾ ਠੰਜਨ/ 

੨5 ਓਲਣੀ ਟੋਢੀ ੨੭ ਰੌਲਾ (ਢੁਤ?/ ੭= ਹਨ| ਸਦਾ ਲਲੀ/ ੨੬ ਮਆਲ਼ਾ/ ੨੫ ਤਰ੍ਹਾ ਅਲੰਗੀੰ/ 



੧੦੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਿੱਖਨ ਭੌ ਖਾਇਓ, 'ਅਬ ਹਮ ਕੀ ਭਵਗੁ" ਹਵਾਲ? 
ਅਬ ਧਰਮ ਹਮਾਰੋ ਕਿਮ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਸੋਂ ਐ ਜਗ ਨਾਲ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਦਯੋ ਫੁਰਮਾਇ। 'ਲਯੋ “ਸਰਬ ਲੋਹ ਕਰਦ ਫਿਰਾਇ। 
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਗ ਤੁਰਕ ਨ ਹੋਇ। ਤੌ ਹੋ ਤੁਰਕ, ਸੰਗ ਤੁਰਕਨੀ ਹੋਇ॥੧੮॥ 
ਇਕ ਔਰ ਗਲ ਕਰਤ ਪਤਯਾਈਓ। ਪੱਲੇ ਬਾਂਧ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਲਯਾਈਓ। 
ਜੇ ਤੁਮਰੋਂ ਕੁਝ ਮਨ ਸੰਕਾਇ”। ਪੰਜ ਚੁਭੇ ਲਯੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇ'॥੧੯॥ 
ਸੋਊ ਡਉਰ” ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਰਕਨ ਕਹੀ 'ਕਿਮ“ ਕਰਦ ਛੁਹਈ'? 
ਕਹੀ ਪਠਾਣ 'ਸ਼ਰਾ ਅਈਨਈ'। ਧਰਮ ਕੀਯੋ ਅਬ ਹਾਜੀਅਨ ਮਈ”॥੨੦॥ 
ਪਾਤ ਖੋਹਲ ਕਰ ਦੇਖਯੋ ਖਾਣਾ। ਕੜਾਹ ਚਾਵਲ ਦਿਖੁ ਮਨ ਪਤੀਆਣਾ। 
ਉਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਮੋਹੀ ਗਏ। “ਜਟਪੁਰ ਲੰਮੀ ਲੰਘ ਭਗਤੇ'” ਠਏ॥੨੧॥ 

9 ਹੰਵੋਗਾ/ 2 .ਫੱਲਾਦ ਵਾ /ਨਰ੍ਪਨ (ਭੋਟ ਕਰ ਲਵੋ?/ ਤੇ #ੱਕਾ/ 2 ਓਨੇ ਤਰ੍ਹਾ ੪ /ਨਓ /ਕੈਸ਼ ਕਾਰਣ? 

੬ #ਆਲਣੰਨਿੰ= ਆਲੀਨ; ਨਲ ਆਨੁਨਾਨ (ਨਸ਼ਲਮਨਾਂ /ਨੈਧਾਤਾਂ ਤਹੰਠਕ)/ ੭ ਵਾਲ ਲੰਹਾ (/#ਲੋਆ 

ਹੋਂਇਆ// ੮ /ਲੈਲ੍ਹਾ ਲੱਨਆਣ ਥਾਣਾ ਦਾਖਾ ਟਾ/ਟੈਕ /0ਡ; /ਏਥੇਂ ਦਸਮ ਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾੰ ਉਂਗਲ /ਵੇਚਾ 

“ਵਾਂ ਹੱਈਾੰ ਮੰਦਗਾੰਂ #ਏਕਾ ਲੱਹਾਨ ਪਲੇ ਇੰਤਰਵਾਣਾ ਲੱ ਇਨੇ ਨੂੰ ਝਸਨ /ਦੱਤਾਂਆ/ ੮੯ ਲੰਨ ਜਟਘਗ, 

/ਲਠਹਾ ਲੱਨਿਆਣਾ ਤਾਂਹਿਨੀਲ ਲਗਰਾਈ' ਦਾ /ਟਕਾ/&ੰਡ, /ਏਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਨਮ/ ਆਤਨਾਹ ਮਛਾਵਾੜੇ ਟੱਲੱ ਆਕੇ 

/ਲਰਾਲੇ ਸਨ ਕਨ੍ਹਾਰਾਣੇ ਨੂੰ /ਇਲੋਂ ਹਾੰ ਗਨ ਨਾਂਹਲ ਨੇ ਖੜਗ ਲਆਨਿਆੀ/ ੧੦ ਭਾਈ ਲਾੰਹਿਲੰਵੰਨੀਂ ਭਗਤਾ 

ਦਾ ਵਸ਼/ਲਆ /ਏਕਾ ਨਗਾਰ; ਲੇਂ ਕੱਟਕਰਾ (ਫਰੰਦਕੱਟ) ਦੇ ਨੰੜੋ ਲਤ ਤੱ ੨੬ ਮਲ /ਹੜ ਅਤੇ ਰਾਮਮਰਾ 

ਫੂਲ ਤੱ ੧> ਆਲ ਉੱਤਰ ਮੰਛਨ ਤੇ ਹ/ /ਟਥੋਂ ਦਮ /੫ਤਾ /ਤੰਨ /ਟਨ ਠ/ਹਨੇ ਸਨ) ਇਸ ਟੋਲੇ ਭਾਲੀਂ ਭਗਤ 

ਦੇ ਪੰਜ ਪਤਾ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਨਰ ਸ਼ੰਹਿਲ਼ ਦੀ ਲਹੁਤਾ ਸਵਾ ਕਹਨ) 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੦੧ 

ਸਾਖੀ ਕਾਂਗੜ' ਤਪੇ” ਦੀਨੇ ਕਿਆਂ ਕੀ 
(ਲਖਮੀਰ” ਪਾਸ ਡੇਰਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ) 

(ਇਮ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਦੁਇ ਦਏ ਕਤਲਾਇ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਪੁਜੇ ਕਾਂਗੜ ਤੱਪੈ ਜਾਇ। 
ਦੀਨੈ ਕੀ ਢਿਗ“ ਪਿੰਡ ਮਧੇ ਹੁਤ ਲਖਮੀਰ ਤਿਹ ਰਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੇ। ਆ ਲਖਮੀਰ ਚਰਨ ਤਿਹ ਗਹੇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਗਯੋਂ ਉਸ ਦਈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਯੌ ਕਹੀ॥੨॥ 
'ਜੋ ਤੂੰ ਟਿਕਾਇ ਸਕੈਂ ਹਮ? ਪਾਹਿ। ਤੌ ਹਮ ਕਿਛ ਕਟ ਹੈਂ ਦਿਨ ਯਾਹਿ”। 
ਕਹੀ ਲਖਮੀਰ 'ਤੂੰ ਹਮ ਸਿਰ ਕੈ ਸਾਥ।' ਹਾਥ ਜੋੜ ਉਨ ਯੋ ਕਹੀ ਬਾਤ॥੩॥ 
ਉਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਗਟ ਹੁਇ ਬਹੇ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਥਾਂ ਬਹੁ ਅਏ। 
ਔਰ ਸੁਨੋ ਜੋ ਪਿਛਲਨ ਭਈ। ਯੌ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਛੋਂਟਨ ਸਿਰ ਵਈ“॥੪॥ 

9 ਫੂਲ ਦੋ ਸ਼ਣਾ /ਇਆਲਘੁਠੇ ਦਾ /ਏਕਾ /&ਡ; ਲੈ ਦੰਨੇਂ ਤੋਂ ਡੰਢ ਕੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 2/ /ਕੈਲੇ ਗਮ /ਹਾ 
ਰਾਏ ਲੰਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) /ਏਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਆਤਲ਼ਾਹ ਮਧਾਨੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਹੰਨਲ਼ੇਲ ਨੂੰ /ਕਾ ਮੰਤਰਾ 

/ਨਂਧਆ ਨੋ ਜ਼ਣਰਨਆ' (ਫਾਰਨ) ਨਮ ਨਾਲ ਘਲੇਧ ਹੈ । ਨੈ ਤਸ਼ਰੀਣ ਦਰ ਕਸ਼ਲਹ ਕਾਲਤ ਕੁਨਦ' 

(ਲ਼ਫਰਨਗਾ; #ਕ ੮੭ /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਆਹੇਲਾਂ ਹਾੰ ਹਰੂ ਗੰਰਗੀਂਲੈਂਦ ਸ਼ਾੰਹਲਾ ਨੰ ਦਾ /ਇਲੇਂ ਚਰਨ ਮਾਣੇ ਨਨ? 

> ਝਰਨਾਲੇ ਤਾਂਹਸੀਲ ਦਾ /ਏਕ /&ਤ/ ੨ ਥਾਣਾ /ਨੈਹਾਲ ਨ% ਵਾਲਾ ਤਾਂਹਨੀਲ ਅੰਨਾ ਦਾ /ਇਕ /&ਡ 

/ਲਸ਼ ਦੇ ਮਾਸ਼ ਹੀ ਛੱਖਣ ਵੱਲ ਗੁਠੂ ਗੋਂਲੰਦ /ਨੰਘ ਨੰ ਪਧਾਨੇਂ ਸਨ /ਏਹ ਟਲਾਲ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਨੰੜੇ ਨੈ /ਜੇਲੇਂ ਲਨ 
ਕੇ ਰੁਰੂ ਸ਼ਾਹਿੜਾ ਨੇਂ ਅੰਨੰਨਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਫ਼ਰਨਨਾ' /ੱਠਆ ਆ ਕਾਂਗੜ ਠਾਂਹਰਨ ਸਸੇੱ ਡਰ ਨੰ ਨੰ /ਏਥੇ 

ਓਰਨ ੫ਲੇ.ਸ਼ਨ/ ਏਲਾਲਰੇ' ਦਾ ਕਾਨੜ ੫ਤਾ/ਵੋਚ ਹਾੰ ਨੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਫਰਨਨਆ ਸਾਹਲ 2 ਹੁਠ ਸਹਸ 

ਦੇ ਸੋਂ ਦਲਾਲ/ਰਾ ਹਾਲੀ ਆਲਾਦ ਨਹੀਂ .ਨੰ ਗੋਂਇਆ/ ੪ ਰਾਯ ਜੱਧ (ਕਾਂਲੜ ਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰਣਾਨ)? ਾ 

ਪਤਰ! /ਨੈਸ ਨੇ ਸੰਤ 52੬5 (5੭੦5 ਲੀ /ਵਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ /&ਡ #ਫੋ ਲਣ ਪ੍ਰੰਮ ਨਾਲ 

/ਓਰਾ ਤੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨੀ ਓਨਾ ਅਨੜਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਲਾ ਲੰਹਗਤੂ' ਐਦ ਹੈ/ ਸਮ ਲਖਆੀਰ ਤੋਂ 

ਤਖਤ ਮਲ ਰਾਏ ਫੱਤੇ ਦੇ ਤਰ ਤੇ ਰਾਇ ਲੱਨ ਦੇ ਪੱਤਣ ਸਨ/ ੫ ਨੰਤੇ/ ੬ ਛੜੇ ਛੁਟ - ਸਾਨੂੰ 

£ /ਟਸ਼/ ੯ ਸਟ? ੫ਲੀ/ 



੧੦੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਰਸਜੋਂ ਭਯੋ ਬਹੁਤੋ ਬ਼ਿਚਲਉ'। ਤੁਰੇ ਉਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਜ ਨਿਜ? ਦਉ। 
ਰੋਪੜ ਤਾਕ ਗੁਰ ਰਖੀ ਸੰਭਾਰਾ। ਲਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਰਨ” ਨਾਰਾ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਉਹਾਂ ਫੌਜੈਂ ਬਹੁ ਮਿਲੀ, ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤੇ ਆਇ। 
ਬਡ ਮਾਤਾ ਲੈ ਪੌਤਰਨ ਗਈ ਬਿਛਰ” ਕਿਤ ਦਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨਾਉਂ ਗਾਥ“। ਅਏ ਰੋਪੜ ਲੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥ। 
ਖੜਿ ਖੜਿ ਲੜ ਲੜ ਭਏ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਹੈ : 'ਗੁਰੂ ਕਿਮ “ਜਾਇ ਵਗੀਦ॥੭॥ 
ਸਰਸ ਪਰ ਬਹੁ ਪਰਬਤੀ ਅਕਾਏ”। ਇਮ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਪੜ ਆਏ। 
ਰੋਪੜੀਯਨ ਦਏ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ। ਕਹੈ : 'ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਹਮਰੇ ਕੋਲ ॥੮॥ 
ਦੁਇ ਦੁਇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਏ ਵਾਰ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਦੇਂਹ ਤਿਤ ਹੀ ਮਾਰ। 
ਕਿਛਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੋਟਲੈ ਵੜ ਰਹੇ। ਨਹਿਂ ਉਨ ਖੋਹੇ ਐ ਮਾਰੇ ਨਹੇਂ॥੯॥ 
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇ ਤਹ “ਬਚਿਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਯੋਂ। ਪਠਾਣ ਖਾਨ ਉਸ ਚੰਗੋ ਕਰਯੇ। 
ਔਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਗਏ। ਵੈ ਭੀ ਉਸ ਥੈ ਚੰਗੇ ਕਰਏ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਈ ਵਾਰ ਵਹੁ ਪਨਾਣ ਬੋ ਜਾਇ ਰਹਤੋ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰ 
ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਤ ਹਜ਼ੂਰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਅਗੈ ਫੇਰ ਸੁਨਹੁ ਵੈ ਬਾਤ। ਜਿਮ ਕੀਏ ਬਜੀਦੈ”” ਸੀਰਖੋਰ”! ਘਾਤ””। 
ਰੋਪੜੋ' ਜੁਦੀ' ਮਾਤ ਉਨ ਕੀਨੀ। ਹੁਤੋ ਬਾਹਮਨ ਰਸੋਈਓ ਮਤਿ” ਹੀਨੀ॥੧੨॥ 
ਉਸ ਕੈ ਮਨ ਮੈਂ "ਸਨ ਨਬ ਆਯੋ। ਉਨ ਦੇਖਜੋ ਥੋਂ ਜੋ ਮਾਤ ਚੁਕਾਯੋ। 
ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਸਬਜ਼ “। ਹੁਤੋ ਗਲਯੋ ਬਾਮਣ ਜਿਤ ਗਜਬੈ'॥੧੩॥ 

5 /ਹੱਨ ਆ (ਅਨ ਕਈਆਂ ਦਾ?/ 2 ਪਲੈ (ਅਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ/ ਤ ਦਠਜਦੇ/ # /ਦੇਛਤਾ/ 
੪ ਕਲਾ ਵਾਲਤਾ/ ੬ ਚਲਾ ਲਾਵੈ: ਰਵਾਨਾ ਹੈਂ ਸਾਟ/ ੭ ਤਨ ਕਤ/ ੮ #ਢਾਂਦਤੁ /ਨ%, “ਨਾਂ ਰਆ ਰਜਤ 

ਦਾ £ਤਰ =ੰ ਓੰਦਲ਼ /ਨੈਂਆ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਫਸਮ ੪ਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਨ ਹਨ” ਲੇਂ ਅਨੰਦਮਰ ਸਹਿ 

#ੰਹਨੜ ਦੇ ਫਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਮਣੇ ਅਸਤ ਹਾਲਾਂ ਨਲ ਛੱਤ ਨੰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਤੇ ਨੰਲਾ ਆਠ ਕੇ ਓਸ ਨੂੰ 

ਭਜਾ /ਦੱਤਾ ਸੰ/ ੯ ਵੜ ਆ/ਆ? ਪੁਵੈਲ ਕੱਤਾ/ ੧੭ ਵਸੀ ਖਾਨ, ਨਗੰਹੰਦ ਦਾ ਨਲਾ/ 95 ਦੱਨ ਘੱਟ 

ਵਾਲ #ਨ/ 5੨ ਆਨ, ਕਤਲ ਕ%/ 9= ਅਲਨ: ਅੰਡ/ 55 ਭੌਤਾੀ #ਤ/ ੧੫ ਵੱਡਾ ਲਾਲਦ/ 

9੬ ਫਦੰਜ਼ੋ ਕੱਮਤਾ ਪੱਥਰ/ $੭ ਅਸ਼ਝਰਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੦੩ 

ਲੈ ਮਾਤੈ ਨਿਜ ਗਇਓ ਗਰਾਮ। ਸਾਹੇੜੀ" ਥੋ ਉਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਪਿ 
ਜਾਇ ਉਜਾੜ ਮਧ ਢੱਕ” ਬਹਾਈ। ਚੀਜ ਸਭੀ ਉਨ “ਕਰੀ ਕਬਜਾਈ॥੧੪॥ 
ਕਹੈ : 'ਮਾਤਾ! ਹਮ ਜਿਮੀਂ ਦਬਾਈ। ਤੁਮ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਯੋ ਨ ਕਾਈ'। 
ਮਾਤਾ ਕਹੈ, 'ਹਮ “ਚਿੰਤਾ ਜਾਨ। ਹਮ ਕੋ ਬਹਾਉ ਕਿਤੇ ਕਲਬ-ਮਕਾਨ”" ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੇ ਬਾਹਮਨ ਨਿਸ£ ਘਰ ਨਿਜੈ ਮਾਤਾ ਰਖੀ ਬਹਾਇ। 
ਪਰ ਰੰਘੜਨ ਮੋਰੰਡੈ ਕਹਜੋ, 'ਮੁਹਿ ਮਿਲਾਉ ਨਿਬਾਬੇ” ਜਾਇ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੈਂ ਦੇਉਂਗੁ ਗੁਰ ਪੁਤੁ ਫੜਵਾਇ। ਮੋ ਕੋ ਦਿਉ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਇ।' _ _ 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ ਰੰਘੜਨ ਨੇ ਕੀਯੋ। ਤੁਰਤ ਬਾਮਨ ਉਨ ਸੰਗ ਲੈ ਲੀਯੋ॥੧੭॥ 
ਬਾਮਣ ਮੋੜ ਸ਼ਤਾਬੀ ਲਯੋਂ। ਦਏ ਦਿਖਾਲ ਉਨ ਚੌਕਸ ਭਯੋ। 
“ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਰੰਘੜ ਦੁਇ ਭਾਈ। ਉਨ ਆਨ ਮੁਰੰਡੇ ਘਰ ਰਖੇ ਬਹਾਈ॥੧੮॥ 
ਇਕ ਸਾਂਭੇ ਇਕ ਗਯੋ ਸਿਰਹੰਦ। ਫੜਾਇ ਬਜੀਦੈ ਕਰ ਦਏ ਬੰਦ। 
'ਦਿਵੇ ਅਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪੁਤ੍ਹ ਫੜਾਵੋਂ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ" ਤੁਮ ਮਦਦ ਪੁਚਾਵੋਂ'॥੧੯॥ 
ਇਹ ਸੁਨ ਫੌਜ ਨਵਾਬ ਚੜ੍ਹ ਆਈ। ਲਏ ਸਿਰਹੰਦ ਉਨ ਢਿਗ ਮੰਗ੍ਰਾਈ। 
ਚਾੜ੍ਹ ਬੁਰਜ ਸੋ ਤਕੜੇ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਥੇ ਫੜੇ॥੨੦॥ 
ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਹੁਤੋ ਸੁਚਾ ਨੰਦ ਨਾਮ। ਕਿਤ ਘੱਲਯੋ ਥੋ ਕਰਣ ਸਾਕ ਗੁਰਧਾਮ। 
ਗੁਰੂ ਨ ਮੰਨਯੋ ਉਸ ਰਾਖਯੋ ਯਾਦ। ਇਮ ਕਰ ਸਮਝਯੇ ਉਨ ਵਹਿ ਬਾਦ" ॥੨੧॥ 
ਉਨ ਕਹਜੋ, 'ਨਬਾਬ! ਏ ਸਰਪ ਬਿਸੁਰੇ। ਛੋਟੇ ਬਡੇ ਏ ਡਸਗ ਜ਼ਰੁਰੇ। 

ਔ ਜੁ ਇਨ ਕੋਉ ਤੁਹਮਤ ਉਠਾਈ। ਤੁਹ ਤੇ ਨਾਂਹਿ ਸੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ॥੨੨॥ 
ਅਬ ਇਨ ਕੌ ਦੇ ਮਲੇਰੀਯਨ ਸੌਂਪਾਇ। ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਂ ਹੈ ਕਈ ਭਰਾਇ। 
ਉਨ ਕੈ ਹੱਥੀ ਇਨ੍ਹੈਂ ਮਰਵਾਇ'। ਤਉ ਬਜੀਦੈ ਲਏ ਬੁਲਵਾਇ॥੨੩॥ 

5 ਸ਼ਹੋੜ ਰੱਪੜਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਔਰੈਡਾ ਟਾ /£ਕ /&ਡ, /ਨੈਲੋ' ਦਾ ਝਾਹਮਣ ਆੰ/ /ਲਤਿਹਨਕਾਨਾਂ ਨੰ /ਏਸ਼ ਦਾ 
ਨ ਕੰਤਾੰ' /ੱਠਆ ਨੇ ਲੂੰ ਲੱਦਾ ਝਹਾਦਰ ਨੰ ਲੋਹ ਕਠ /ਦੱਤਾ ਆ ਨਵਾ ਲਲ੍ਤਾੰਂ ਟਾ ਨਾਮ ਸਹੰਤਾ' 

ਹ7£%/ ੨ ਕੰਦਾੰ (ਵੰਡੇ ਮਤਾ ਲਾੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਲਜ਼ਾਏ ਇਸ ਸੱ ਮਨੋਂ ਨੰਠੂ ਏੇ ਕਦੀਂ ਸਨ?/ ੨ ਕਥਲ਼ੇ /ਵੇਚਾ 

ਕਾਰ ਭਣੰ/ ੪ /ਨਂਦ-ਜਾਨ ਦੀ /ਓੱਤਾ ਹ/ ੫ ਅਕਾਨ /ਵੋਲ, ਸਾਂ /ਨਰ/ ੬ ਰਾਝ ਨੂੰ/ ੭ ਨਵਾਲ ਸਹਾਂਹਿੰਦਾ ਨੰ/ 
੮ ਆੱਠਂਡੇ ਦੋ ਨਾਂਹਣ' ਵਲੋਂ ਏਂ ਰੰਘਤਾ ਨਾਨਾ ਥਾਂ ਤੋ ਮਨਾਂ ਥਾਂ #ੰਜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਹਾਂ ਛੱਟੇ ਸਿਲਜਾਦਆਂ ਨੂੰ ਸਹੰਤਾੰ 

ਤੱ'ਸ਼ਗ/ਹੰਦ ਮ/ੜਿਆ/ ੯ /ਇਸ਼ੜਨ (ਨਲਲਮਨੀ ਧਰਸ)/ 5੦ ਡਨੜਾ/ 



੧੦੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਡ ਉਨ ਥਾਯੋ। “ਅਖਵਾਜ ਖਿਜਰ ਭੀ ਸਾਥੋਂ ਆਯੋ। 
ਤੁਮਰੋ ਮਾਰਯੋ ਗੁਰ ਨਾਹਰਖਾਂਦ ਭਾਈ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਮਰਵਾਈ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹਿਂ ਗਨੀ, ਬੋਲਯੋ ਸੀਸ ਹਿਲਾਇ। 
'ਹਮ ਮਾਰੈ ਸ਼ੀਰਖੋਰਿਆਂ ਜਗ ਮੈਂ ਔਜਸ! ਆਇ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਓਇ ਮੁਏ ਕਰ ਜੰਗ ਲਰਾਈ'। ਮਾਰੈ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਕਯਾ ਬਡਿਆਈ'। 
ਉਨੈ, ਨ ਮਾਨੀ, “ਹਾਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ। ਤੌ ਨਬਾਬ ਔਰ “ਨਟਜੋ ਬਿਚਾਰਾ॥੨੬॥ 
ਸੱਦ ਬਾਲਕ ਉਨ ਦੋਉ ਬਹਾਏ। 'ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ' “ਸੁਖਨ ਅਲਾਏ। 
'ਨਹ ਆਵਨ ਦੀਨਾਂ ਤੋ ਦੈਯਗੁ ਮਾਰ। ਜਿਮ ਮਾਰਯੋ ਤੁਮ ਪਿਤ ਕਰ ਖ੍ਹਾਰ॥੨੭॥ 
ਯਹ ਸੁਨ ਬਾਲਕਨ ਗੁੱਸੋ ਆਯੋ। 'ਹਮਰੈ ਪਿਤ ਕੋ? ਸਕੈ ਮਰਵਾਯੋ। 
ਹਮਰੋ ਪਿਤਾ ਬਡ ਰਖਤ ਹਥਯਾਰ। ਮਾਰਨਵਾਰੇ' ਵਹੁ ਲਏ ਮਾਰ'॥੨੮॥ _ 
ਸੁਨਿ ਨਿਬਾਬ ਯੌ ਸੁਖਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਹੈਂ ਏ ਲਰਕੇ”? "ਜ਼ਿਬਹ ਕਰਨੇ ਵਾਰੇ। 
ਜੌ ਏਹ ਹੋਹਿ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਰੋਂ ਜ਼ਿਬਹ ਇਨ ਮਾਰੋ ਜਾਨ'॥੨੯॥ 

ਰ ਦਹਰਾ॥ 

ਇਤਕ ਕਹੀ ਜਬ ਦੁਸਟ ਸੁਨਿ ਤੁਰਕ ਭਏ ਪਰਸਿੰਨ। 
ਫੜੈਂ ਘਸੀਟੈਂ ਹੋਵਤੈਂ ਆਯੋ ਉਨੈ ਨ ਤਰਸ ਮਨ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

"ਹੁਤੋ ਉਹਾਂ ਥੋਂ ਛੁਰਾ ਇਕ ਵਾਰੋਂ। ਦੈ ਗੋਡੇ ਹੇਠ, ਕਰ '£ਜ਼ਿਬਹ ਡਾਰੋ। 
ਤੜਫ ਤੜਫ ਗਈ ਜਿੰਦ ਉਡਾਇ। ਇਮ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਦੁਇ ਦਏ ਕਤਲਾਏ”“॥੩੧॥ 

6 ਲੋਹ ਨਹੰਦ ਬਾਨ; ਅਲੌਨੀਆ ਘਨਾਣ ਚਮਕੱਰ ਏ ਜੰਨ /ਵੇਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜਤਨ ਲਈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ 

#ਨਾ ਨ 76) /ਲਸ਼ ਟਾ ਸਕਾ ਭਾਣੀ /ਖਜ਼ਰ ਖ਼ਾਨ (ਸਾਲਾ ਮਰਦੂਟ) ਜਮਕੱਰ /ਵੋਲੋਂ ਕੱਹਾ 5ੰਹਲੇ ਹਂ ਲੇ ਗਰ 
ਨਹਂਹਲ਼ ਏ ਤੀਰਾਂ ਤੱ ਲੱਦਆ 0 ਸ਼ੋਰ #ਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੰਮਤ ੬” (੧੭੧੦ 7 /ਵੋਚ ਨਰਾਹਿੰਦ ਦਾ 

ਲੜਾਈਾਂ/ਵੋਚ /ਨੰਘਾਂ ਦੇ ਹਲਾਂ ਆਰਿਆ /ਨਆ,ਨੰ/ 2 ਸੁਜਾ/ਕੈਜ਼ਰ (ਸਜ਼ਾ ਮਰਦੂਦ) ਲੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਨ ਦਾ 
ਭਰਾ/ ਤ ਨਸ਼ਰਤ #ਨ ਤੇ ਫਲੀਂ ਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਲੰਰਕੰੱਟਲ ਟਾ ਨਟ; ਲਂ ਅਨੰਦ,ਰ ਤੇ ਜਮਕੱਰ 

ਦੇ ਸੰਨਾਂ /ਵੋਚ ਟਸ਼ਐਲ ਨਾ ਨਲ ਛੱਤਿਆ/ # %ਪਜਸ੍ ਝਦਨਾਨਆ/ ੫ ਲੜਾਣਨ ੬ 'ਾ' ਟਾ ਨ#ਰਾ 

੭76ਆ”/ -੭ (ਹਰ) /ਵਚਾਰ ਕੰਕੰ/ € ਝਾਤ ਕਹੀ/ ੯ ਮਜ਼ਰਨਨੀ ਮਲ਼ਹਲ/ $੦ ਕੱਣ/ 55 ਆਲਨ 

ਵਾਲਆਂ ਨੰ/ 9੭ ਲੜਕੇ ਬਾਲਕ) $= ਕਤਲ ਕਰਨ ਯੰਨ/ 5 ਕੁਹ /ਇੱਤਾ/ 5੫ ਕਤਲ ਕਰ /ਦਂਤੰ/ 

“ਲ/ਤਹਾਲਕਾਨਾਂ ਨੰ ਨਾਂ /ਵਚ /ਓਣੇ ਜਾਣਾ ਸਲਆ ਹੈ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੦੫ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਬਡ ਮਾਤ ਸੁਣ ਲਈ।ਗਿਰ ਬੁਰਜੋਂ ਦਏ ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਈ। 
ਐਸੋ ਭਯੋ ਤਹਾਂ "ਬਡ ਕਾਰਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੁਨ ਜਗਤ ਉਚਾਰਾ॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਲ ਜੋ ਉਨ ਜ਼ੁਲਮੀ” ਕੀਨ। 
ਅੰਬਰ” ਚਹਿਯਤ ਹੁਤ ਗਿਰਯੋ, ਚਹੀਯਤ ਫਟੀ ਜ਼ਮੀਨ॥੩੩॥ 

(ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨੀ ਨੀ ਤੀ-ਅਦੀ 
ਆਯੋ ਤਰਫ਼ ਸਿਰਹੰਦ ਕੇ ਉਨ ਕਹੇ ਜੁ ਰੋਇ ਰੋਇ ਬੋਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁਪ ਉਸ ਕਰਵਾਯੋ। 'ਕਹੁ ਸਿੱਖਾ! ਤੂੰ ਕਿਤ ਤੇ ਆਯੋ? 
ਖਬਰ ਕੋਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਣੀ”। ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਵਿਹਾਣੀਂ'॥੨॥ 
ਤੌ ਸਿਖ ਚਕ ਸਿਰ ਘੱਟਾ ਪਾਯੋ। 'ਤੁਰਕਨ ਅਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਯੋ। 
ਕਹੋਂ ਕਹਾਂ, ਮੁਖੋਂ ਕਿਹਾ ਨ ਜਾਈ। ਜਿਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਕੈ ਸੀਸ ਬਿਹਾਈ“॥੩॥ 
ਮੱਧ ਕਚਹਿਰੀ ਕਾਰੋ ਕਰਯੋ। ਨਹਿਂ ਵਹਿ ਪਰਵਰਦਗਾਰੋਂ ਡਰਯੇ।' 
ਘੜੀ ਕੁ ਗੁਰ ਰਹੇ ਮਸ਼ਟਹ£ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਜੀ “ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰ॥੪॥ 
'ਉਹਾਂ ਹੁਤੈ ਕਚਹਿਰੀ ਸਿਖ ਘਨੇਰੈ। ਕਿਨੈ ਨ ਮੋੜੇ ਤੁਰਕ “ਉਤ ਵੇਰੈ? 
ਹਮ ਤਕਸੀਰ” ਪਤਸਾਹਿ ਭੀ ਥੇ ਨਾਂਹਿ। ਉਸ ਕੋ ਮਾਰਤ ਥਾ ਕੋਊ ਨਾਂਹਿ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

੦ ਕੇ ਕਾਰਣੈ ਸਿਰ ਸਿਖ ਦੇਤ ਥੇ ਲਾਇ। 
ਤਿਹ ਹੁਤੋਂ ਮਸੰਦ ਸੁਲੱਖਣੇਂ, ਸਿਖ ਸੈ ਚੌਦਾਂ ਅਰਥਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਇਪੁਰਯੋ ਥੋ ਕਚਹਰੀ ਮਾਹਿ। ਚਿਨਾਰਥਲਜੋ ਬੁਲਾਕੀ ਗਲ ਬੰਭੀ" ਨਾਂਹਿ। 
ਉਨਿ ਬਾਲ ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਯਾ ਥੋ ਦਾਇ”। ਬਿਨੈ ਦਾਹਿ'₹ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਨ ਹਾਇ॥੭॥ 
ਜਿਨ ਤਨ ਲਗੀ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਕ ਕੂੜ ਬਖਾਣੈ।' 
ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਗੁਰ ਅਸੂ" ਗਿਰਾਈ। ਤੌ ਸਿੱਖਨ ਇਮ ਅਰਜ਼ ਸੁਨਾਈ॥੮॥ 

6 ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਕਾ/ ੨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨੇਨ/ ਤੇ ਆਸਮਨ/ # /ਲਿਆਦ0 ੫ ਲੱਤ) ੬ ਲੱ ਛਾਲ? 

੭ /ਇੜਹਤਾ ਧਾਰ &. /ਨੋਸਦੇ.ਆੰਹਤ/ ੮ ਓਨੇ ਵੌਲੋ/ ੯ ਕਲੂਨ, ਦੱਸ਼/ ੧੭ ੫ਰ੬ੰਘਕਾਰ/ 55 ਕੰਨ; ਅੱਠਾੰ 

_ (ਨਾ ਕੱਤ)/ 92 ਕਹਾਨ/ 5= ਸਸਕਾਨ/ 9£ ਆਨ, ਅੱਥਨੂ/ 



੧੦੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਤੂ ਕਰਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗਯਾਨੀ! ਤੁਮ ਭੀ "ਗੇਰਯੋ ਨੈਨ ਤੇ ਪਾਨੀ?' 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਬਚਨ ਸੁਨੱਯੋ। ਹਰੈ ਬਿਰਛ ਤੋੜ ਪਤ” ਮੰਗਵੱਯੋ॥੯॥ 
ਤੁਟਯੋ ਪਤ ਤਿਤ ਨੀਰ ਸਿਮਾਯੋ। ਸੋ ਸਿੱਖਨ ਦਿਖਾਇ ਪਤਿਆਯੋ। 
'ਜੜ੍ਹ ਬਿਰਛਨ“ ਸਿੰਮ ਆਵੈ ਨੀਰ। ਯਹਿ ਤੋ ਮਾਨਸ ਚੇਤਨ ਸਰੀਰ'॥੧੦॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਸਿਖ ਪੁਛਜੋ, ਕਿਨ ਹਾਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਯੇ ਨਾਹਿ?' 
ਉਸੀ ਸਿਖ ਤਬ ਇਮ ਕਹੀ, 'ਇਕ ਮਲੇਰੀ ਪਠਾਣ ਕਹਾਹਿ॥੧੧॥' 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਅਪੁਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਯੋ ਵਹੁ ਲਾਯੋ। 
ਉਨ ਕਰਨੀ ਸਿਰ ਔਰਨ ਪਈ। ਵਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਨ ਰਖ ਗਈ'॥੧੨॥ 

ਖਿਆਲ? ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥ 
'ਮਿਤ੍ਹ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੁ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਣਾ॥ 
ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗੁ ਰਜਾਈਯਾ ਦਾ ਓਢਣਾ', 

ਨ 
ਕਿਛ ਜੱਗ ਕਿਛ ਨਸੀਹਤ ਕਿਛ ਉਲਾਂਭੇ ਹਕੀਕਤ ਡਾਰ”॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁ ਨੁਰੰਗੈ ਵਲ ਦਈ ਘਲਾਇ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਪਹੁੰਚਨੋ ਜਾਇ। 
ਥੋੜੀ ਉਨ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਨਿਸੁ੯ ਨੌਰੰਗੇ “ਫੌਤੋ ਭਈ॥੧੪॥ 

9 %#ੱਕਾੰ ਓੱ' ਅਲਹ ਵਹਾਣ/ ੭ ੫ਤਾ/ = /6ਸ%; ਵਾੱਨ%? # /ਨੈਗੰਨੱਦ/ ੫ ਰੁੱਕਾਂ (/ਵਚ?/ 

੬ ਸਾਨਦਾਨ ਆਤਨਾ ਵਾਨੇ/ ੭ ਗੰਠ ਦਾ /2ਕ ਵਜ਼ਨ/ ੮ ਰਲ਼ਾਣਆ /ਲੈਹਾਣ, ਲੋਫ/ ੯ 6ਤੂਨ ਇਤ 

ਲੰਣਾ/ 9੭ ਰਮਜ਼, /ਵਲੰਗਾ ਵਾਕ ਕਸ਼ਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਲ਼ਟਾ ਸਨ ਹਨ) 55 ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਟਣ; ਭੁਮਾਸਨ/ 

92 ਝੰਤਾਂ/ਵਲਾ /ਨ/ਖੇਆ ਪੱਤਰ, ਜ਼ਫਰਨਨ” ਨੰ ਗਨੂ ਨਾਂਹਿਲ ਨੇ ਅੱਰੰਨਜ਼ੇਲ ਨੂੰ ੭ਸੱਲਆ ਸੀ 9ੜ ਡਾਲ 
ਕ. ਮਾ ਕੰ 56 ਰਤ ਨੂੰ/ 9੫ ਫੱਤ ਹੱ /ਨਿਆ, ਮਰ /ਨਿਆ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੦੭ 

ਔਰ ਸੁਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਮ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਭਏ ਚੱਲ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ। ਦਯੋ ਪੁਸਾਦਿ ਨਿਕਾਰ” ਨਿਜ ਥਾਲ॥੧੫॥ 
ਸੋ ਲਖਮੀਰ ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਗਯੋ। ਜਾਇ ਘਰਨੀ” ਕੈ ਪਾਨੈਦ ਦਯੋ। 
ਸੋ ਘਰਨੀ ਕੋਨੈ ਦਬਵਾਯੋ। 'ਹਮ ਸਰਵਰੀ£ ਕਿਮ ਜੀਐਂ ਖਾਯੋ॥੧੬॥ 
ਹਮਰੀ ਜੜ੍ਹ ਅਬ ਹੀ ਤੇ ਜਾਇ।' ਲੀਨੋ ਉਨ ਲਖਮੀਰ ਭੂਲਾਇ। 
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਹਿ ਆਯੋ। ਕਹਯੋ ਉਨੈਂ 'ਹਮ ਟਬਰ ਖੁਲਾਯੋਂ'॥੧੭॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁਤਿ” 'ਕਹੀ ਲਖਮੀਰ! ਤੈਂ ਝੂਠੀ ਬਾਤ।' 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁੱਸੋ ਕੀਯੋ, ਰਹਯੋ ਦੂਰ ਮਨ ਜਾਤ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਓ ਲਖਮੀਰਾ, ਯਹ ਕਯਾ ਕੀਯੋ। ਲਿਖਯੋ ਲਿਲਾਰ? ਮੇਟ ਕਿਮ ਲੀਯੋ। 
ਹਮ ਆਏ ਤੁਹ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ! ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੁਮ ਲਿੱਖਨ ਭਾਲ ॥੧੯॥ 
ਕਪਟੀ ਕੈ ਸੰਤ ਨੇੜ ਨ ਬਹੈਂ। ਅਬ ਹਮ ਇਤ ਤੈ ਚਲਿਓ ਚਹੈ'। 
ਨਹਿੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਛ ਬਸਤਰ ਦਯੋ। ਨਹਿੰ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਉਸ ਤੈ ਲਯੋ॥੨੦॥ 

ਸਾਖੀ ਬਿਰਾੜਨ”” ਜਾਲ ਪੀਲੂ" ਦਰਾਰਨ ਕੀ 
('...ਮੁਯੋ ਕਪੂਰੋ ਚੜ੍ਹ ਫਾਹੈ...') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਗੁਰ ਉਠ ਤੁਰੈ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵੱਲ। 
ਉਹਿ ਭੀ ਫਾਹੈ ਜਿਮ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਊ ਸੁਣਾਉਂ ਗੱਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਟ””। ਮਿਲਯੋ ਕਪੂਰੋ ਮਨ ਰਖ ਖੋਟ। ਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ 'ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤ੍ਰਾਇ। ਕਮਰਕਸਾ ਹਮ ਈਹਾਂ ਖੁਲ੍ਵਾਇ॥੨॥ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮ ਜਾ ਦਿਨ ਤੁਰਾਹੀਂਦ। ਕਮਰਕਸਾ ਹਮ ਖੋਲ੍ਹਯੋ ਨਾਂਹੀ। 
ਮੁਗ਼ਲਨ ਕੀ ਹਮ ਸ਼ਾਹੀ ਗੁਵਾਈ। ਹੋਹੁ ਖਾਲਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ'॥੩॥ 
ਕਪੂਰੈ ਸਿਰ ਖੋਟੀ ਘਰੀਂ" ਆਈ। ਉਸ ਦੈ ਮੁਖ ਤੈ ਖੋਟੀ ਅਖਵਾਈ। 
'ਹਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋਊ। ਫੜ ਦੇ ਤੁਰਤ ਫਾਹੈ ਹਮ ਤੋਊ'॥੪॥ 

5 ਕੱਢ ਕ/ ੭ “ਤਨ? /ਇਸਤਨੀ/ ੨ ੫#ਟ; ਹੱਥ/ # ਸੀ ਸਰਵਨ ਦੇ ਐਵੇਕ/ ੫ ਥਵਾ /ਇੱਤਾ/ ੬ ਅਨ? 

੭ ਮੱਲ ਤ/ ੮ ਮੱਝੋਂ ।ਓਘਰ)/ ੯ /ਏਸ ਲਾਂ ਤੀਂ /ਏਲ? 9੭ ਸੈਰਾਤ, /ਏਕਾ ਨਰਲੀਰ ਰਾਜ/ਤ ਸਾਤ, “ਸ਼ 
੪ਰਾ ਡੀੰ ਗਣ ਆਂਝਂਦ ਆ ਨੀਂ ਦੀਂ ਖ਼ਾਨ /ਕੈਰਧਾ ਹੱਲਾ ਨ/ 55 ਘੰਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੱਖਤ/ 5 ਕੱਟਕਦੁਰਾ/ 

6੨ ਤਨ ਸਾਂ/ 99 %> ਸ਼ ਝਰਾ ਵਕਤ/ 



੧੦੮ ਰ ਸੂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਾ। 'ਕਪੁਰੋਂ ਕਤੁਰੋ ਭਯੋ ਨਿਕਾਰਾ! 
ਤੂੰ ਫਾਹੋ ਫਾਹੋ ਕਰੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੂੰ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹ ਮਰਹਿੱ ਜਰੂਰ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ ਰ 

ਇਤਨੀ ਕਹਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਅਗਲੀ ਰੋਹੀ ਵੱਲ -: 
ਮੁਯੋ ਕਪੂਰੋ ਚੜ੍ਹ ਫਾਹੈ ਈਸੈ ਮੰਝ ਘਰ ਵੱਲ॥੬॥ _ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਗਪ੍ਰੇ ਸੁਨੋ ਕਹਾਨੀ। ਚੜ੍ਹ ਫਾਹੈ ਜਿਮ ਮੋਯੋ ਅਗਯਾਨੀ 
ਕਪੁਰੇ ਘੋੜੇ ਥੇ ਈਸੈ ਦਏ”। ਉਨੈਂ ਟਕੇ ਪਰ ਦਾਬੈ ਲਿਖਏ॥੭॥ _ 
ਜਾ ਰੌਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਨ ਖੂਨ ਗੁਜਾਰਜੋ। ਦੈ ਫਾਹੈ ਤਿਨ ਈਸੈ ਮਾਰਜੋ। ਰ 
ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨਹਿੰ ਖਾਲੀ ਗਯੋ। ਹੁਇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਪੂਰੋ ਮਰਯੋ॥੮॥ 
_ਆਗੈ ਸੁਨੋਂ ਔਰ ਗੁਰ ਬਾਤ। ਤੁਰ ਆਗੇ ਰਹੇ ਰੋਹੀ ਜਾਤ=। _ 
ਸਤਿਗੁਰ ਫੌਜ ਉਹਾਂ ਰਖ ਲਈ। ਆਈ ਅਵਾਈ' ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਭਈ॥੯॥ 
ਰੋਕ ਰੁਪੱਯੋ ਕੀਯੋ ਅਸਵਾਰ। ਪਾਵ ਪਿਯਾਦੋ' ਜੋ ਰਹਿ ਨਾਲ। ___ 
ਜਟ ਬ਼ਿਰਾੜ ਥੇ ਟੈਰਨਵਾਲੇ'। ਸਲ'ੂਛੀ ਫੜ ਭਏ ਗੁਰ ਨਾਲੋ1੧੦। 

ਦੋਹਰਾ॥ ._ 

ਦਰਬ' ਪ੍ਦੇਸੋਂ ਸਿਖ ਘਲੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਕੋ ਦੇਹਿੰ! __ _ 
ਜੋ ਕਿਛ ਆਵਤ ਢਿਲ ਲਗੈ, ਦੰਗੇ ਤੁਰਤ ਕਰ ਲੇਹਿੰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਦੈ ਕਿਤੈ ਕਦ ਕਿਤ ਲੈ ਜਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਕਹਿਵਾਈ ਸੁਣਾਵੈਂ। 
ਅਬਲੂ" ਮਹਿਮੈ ਡੋਂਡੈ ਮੱਤੀ"। ਕਦੈ ਕਾਉਣੀ" ਕਦ ਝੰਡੇ ਪੱਤੀ"॥੧੨॥ 
ਕਦੈ ਭਾਈਕੇ ਚੱਕੀਂ" ਜਾਹਿ! ਕੋਊ ਨ ਆਖੈ, 'ਬਹੁ ਇਸ ਥਾਇੰ।' 
ਹੁਤੋ ਰੋਹੀ ਮਧ ਜੋਊ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਾਂ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੈ ਨਾਮ॥੧੩॥ 
ਜਾ ਜਾ ਡੇਰਾ ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਕੀਯਾ। ਓ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾੜ "ਸਗਵੇਂ ਚਹਿੰ ਲੀਯਾ। 
ਇਕ ਇਕ ਕੁਨੋ ਇਕ ਇਕ ਪਾਸ। ਦੇਹਿ ਨ ਔਰੈ ਜੋ ਗੁਰ ਮੰਗੈ ਖਾਸ॥੧੪॥... 
ਪਹਲੇ ਲੈਂ ਦਰਬ ਪਾਛੈ ਰਹੈਂ। ਆਯੋ ਆਈ ਬਹੁ ਸੁਖ ਸੁਨਹੈਂ॥੧੫॥ ਰ 

ਉਸੀ ਰੋਹੀ ਮਧ ਇਕ ਦਿਵਸ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੀ ਪਯਾਸ। :-..-.. 
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜਜੋ ਲੈਨ ਜਲ ਖਾਨੈ”! ਬਿਰਾੜ ਸੁ ਪਾਸ॥੧੬॥ 
5 /ਵੈਚ/ ੨ /ਦੰਤੇ ਹੱਏ? ਤ ਲਾ ਕੰ) # ਓਡਦੀ-ਇਡਦੀ #਼ਕਰ/ ੫ ਪੈਦਲ ਫੱਜ/ ੬ ਟਟੂਆਂ ਵਾਲ? _ 
੭ ਸੰ ਭਾਲੰ/ ੮ ਧਨ-ਮਾਲ਼/ 'ਵੱਸਾ-ਵੱਖ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਨ/ ੯ ਭੋਟਾ ਜੜਹਾਵਾ/ %੭ ਮਗ ਨੰਣਾ ਲਾਲਾ? 

55 /ਕੋਠਾਤ #਼ਨ (ਕੱਲ)/ ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਾ `-. ੧੦੮ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਖਾਨੈ ਨੈ ਨਹਿਂ ਜਲ ਦਯੋਂ। 'ਨਹਿੰ ਜਲ ਹਮ ਧੈ' 'ਮੁੱਕਤ ਭਯੋ। 
ਗੁਰ ਭੇਜੀ ਦੁਇ ਮੁਹਰ ਨਿਕਾਰ”। ਉਨ ਭਰ ਦੀਨ ਬੇਲੂਏਂ ਚਾਰ॥੧੭॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਦ ਖਾਨੈ ਕਹਯੋ। “ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੋ' ਖਾਨੇ ਭਯੋ। 
ਦੋ ਹਡੀਆਂ" ਲੈ ਪਾਣੀ ਦੀਤਾ'। ਐਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦੋ ਖਾਨੇ ਕੀਤਾ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਵਤ ਮਝੈਲੈਂ ਗੁਰ ਦਿਖੇ, ਭੇਜਯੋ ਬਿਰਾੜ ਦੁੜਾਇ। 
ਦੇਖ ਆਇ ਤਿਨ ਕਹਯੋ, 'ਯਹ ਮਝੈਲ ਮਾੜੇ ਭਏ ਆਇ'॥੧੯॥ 

`. _ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਐਸ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਤੈ ਮਝੈਲ ਕਿਮ ਮਾੜੇ ਬਤਾਯੋ। 
ਫੇਰ ਮਝੈਲਨ ਮਤ ਕਹਜੋ ਮਾੜੇ। ਅਹੈਂ ਮਝੈਲ ਤੁਮ ਘਰ ਕੇ ਲਾੜੇ'॥੨੦॥ 
ਔਰ ਸੂਮੇਂ ਸੁ ਬੀਯੋਂ ਬਿਰਾੜ ਹੁਤ ਭਾਈ। ਚਹੈ' ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਪਰਤਾਈ। 
ਨਿੱਤ ਲਿਆਵੈ ਮਹਿੰ” ਦੁੱਧ ਬੁਰੀ। ਫੇਰ ਲਿਆਏ "ਕਾਲੀ ਕੁਰੀ॥੨੧॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯੋ। 'ਕਰਾਮਾਤ ਜਗ ਦੇਖਨ ਆਯੋ। __ 
ਹੇ ਸਿੱਖਾ! ਤੈਂ ਕਜਾ ਕੰਮ ਕੀਯੋ? ਅੰਤ ਗੁਰਨ"? ਕੋ ਚਾਹਤ ਲੀਯੋ'॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋੜ ਹਾਥ ਸਿੱਖਨ ਕਹਜੇ, 'ਹਮ ਨਾਰਨ”" ਯਹ ਛਲ ਕੀਨ'। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਫਿਰ ਨ ਕਰਯੋ, ਅਬ ਹਮ ਬਖੁਸ਼ ਸੁ ਦੀਨ'॥੨੩॥ 

ਸਾਖੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 

(ਹੋਹੁ ਤੁਠੇਂ ਲਿਹੁ ਟੁਟੀ ਗਠਵਾਈ?) 
ਚੌਪਈ॥ 

ਕਪੂਰੇ ਕਤੂਰੇ ਫਿਰ ਗਲ ਆਈ। ਵਲ ਤੁਰਕਨ ਉਨ ਖਬਰ ਘਲਾਈ। 
'ਲੇਵੋ ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਫੜਾਈ। ਨਹਿਂ ਹਮ ਕਿਛ ਉਸ ਮਦਤ"? ਕਰਾਈ'॥੧॥ 
ਸੋ ਸੁਨ ਤੁਰਕ ਤੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਇਤ ਵਲ ਭੀ ਦਈ ਖਬਰ ਘਲਾਏ। 
ਆਓ ਆਈ ਜਬ ਬਹੁ ਭਈ। ਬੈਰਾੜਨਿ ਬਿਧ ਨਠਨੈ ਕਈ॥੨॥ 
ਕੁਨੈ'" ਜਲ ਕੇ ਲਏ ਭਰਾਇ। ਲੀਨੀ ਰੋਹੀ ਲੰਬੀ ਤਕਾਇ। 
ਸੰਜਮ ਔਰ ਮਝੈਲਨ ਕੀਯਾ। ਉਨ ਬਾਂਧਯੋ ਮਰਨੈ ਪੁਰ ਹੀਯਾ॥੩॥ 

9 ਕਰ /ਨਆ/ > #ਨੋਕਾਲ, ਕੱਦ ਕ/ ੨ ਕਟੌਨੇ //ਆਲੇ/ 2 ਸਰਦਾ ਗਇਆ? ੫ /ਛ੍ ਹਰ? 

੬ ਦੁਜੇ/ ੭ ਅੱਡ ਭੰਸ/ ੮ ਕਾਲੀ ਕਲੂਟਨ ੯ ਅੰਤ ਓੜਕ (ਲੌਣਾ ਚ96%?/ 9੦ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ? 

55 ਨਾਨੀਆਂ (/ਲਸਤੂਆ? ਨੰ) 2 ਅੱਦਦ, ਸਹੰਲੈਤਾ/ 9= ਰੱਲਾ-ੱਲਾ) 56 ਛੱਟੀਆਂ ਅਨਕਾ/ 



੧੧੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬਿਰਾੜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਸਲਾਹਿ। 'ਚਲੋ ਰੋਹੀ ਕਿਤ ਲੰਮੇ ਦਾਇ"। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਕਯਾ ਲੋਕਨ ਹਾਲ। ਅਹਿੰ ਸਜ਼ਾਦੈ ਜੋ ਹਮ ਨਾਲ'॥੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫੇਰ ਬਿਰਾੜਨ ਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਚਹੋ ਸਿਖਨ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੁ। 
ਫੜ ਮਾਰਗ ਸੋ ਪੈੜ ਪੜ ਜਾਉਗ ਬਡ ਉਤਰਾਹੁ'॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਉ ਮਝੈਲਨ ਦਈ ਸਲਾਹਿ। 'ਜਿਮ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਨਿਬਾਹੁ”। 
ਜੋ ਸਭ ਹਮ ਤੁਮ, ਮਗਰੈ ਜਾਹਿਂ। ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਸਭ ਤੁਮ ਮਗਰੇ ਧਾਹਿੰ॥੬॥ 
ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਏ ਮੁੜਤੇ ਨਾਹਿਂ। ਜਹੀਂ ਜਾਹੋਂ ਤਹੀਂ ਏ ਜਾਹਿਂ। 
ਏਹ ਜੰਗਲੀ ਕਤ ਖਾਹਿ ਲੜਾਈ। ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਲੜਾਈ ਖਾਈ॥੭॥ 
ਪੰਥ ਮਝੈਲਨ ਆਗਜਾ ਦੱਯੈ। ਦ“ਲਰ ਮਰ ਤੁਮ ਮਗਰੋਂ ਹਟਵੱਯੈ'। 
ਤੌਂ ਗੁਰ ਕਹਯੋ 'ਕੁਛ ਆਗੈ ਹੋਵਹੁ। “ਭਲ ਜਾਗਾ ਕੋਉ ਦੇਖ ਖਲੋਵਹੁ'॥੮॥ 
ਕਰਤ ਬਾਤ ਇਮ ਰਾਤਿ ਬਿਤਈ। ਮੁਹਿਰੱਖਨ' ਖਬਰ ਆਨਿ ਇਮ ਦਈ। 
ਤੁਰਕ ਕਸੂਰੀਅਨਾ ਉਰਾਰ ਭੇਚਾ ਪਾਯਾ। ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਹਮ ਹੋਊਗਾ ਆਯਾ॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਤਨੀ ਸੁਨ ਸਭ ਨਲ ਤੁਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੀ ਛੋਡ। 
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਨ ਪਈ, ਬਿਰਾੜ ਕਹਾਵਤ ਟੋਡ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਕਿਤੈ ਕੋਊ ਕਿਤ ਵਲ ਭਯੋ। ਲੁਕਨ ਨਠਨ ਕੋ ਸਭ ਨਭ? ਠਯੋ। 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵਾਂ।' ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਮੈਂ ਮੁਹਰਖੀਂ- ਜਾਵਾ'॥੧੧॥ 
“ਗੜਵੋ ਪੜਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਰਹਜੋ। ਕੋਊ ਕਿਤੈ ਕੋਊ ਕਿਤ ਵਲ ਗਯੋ। 
ਲੇਤ ਰੁਪਯਾ ਬੈਰਾੜ ਜੁ ਰੋਜ਼। “ਇਤੁ ਬਿਤੁ ਭਈ ਸਭ ਉਨ ਫੌਜ॥੧੨॥ 
ਹੁਤੇ ਮਝੇਲ ਪਿਆਦੇ ਪੈਰੀਂ। ਰੋਜ਼ ਨ ਮੰਗਦੇ ਖਾਤ ਸੰਗੈਰੀ"। 
ਸੋ ਆਗੈ ਗੁਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜਾਵੈਂ”। ਐਸ ਮਨਸੂਬੋ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਵੈਂ॥੧੩॥ 
'ਹਮ ਪਾਵੈਂਗੇ ਇਹਾਂ ਲੜਾਈ। ਤੁਮ ਚੜ੍ਹਯੋ ਬਡ ਰੋਹੀ ਜਾਈ। 
ਏ ਬਿਨ ਲੜੇ ਹਮ ਛੜੇ ਨ ਗੈਲੈਂ੯। ਤੁਰਕ ਸੰਗ ਰੋਹੀ ਮਹਿ ਰੈਲੈ॥੧੪॥ 

5 ਵੱਲ ਆਨ/ ੨ /ਨੈਠ ਜਾਫੇ/ ਤ ਲੜ-ਮਨ ਕ/ ੬ ਚੰਨੀ ਲਾ/ ੪ ਆਹਰ ਰੱਖੋ ਹੱਲ ਮਖੀਏ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ 

ਵਾਲ) ੬ ਕਸਰ ਦੇ ਪਨਾਣ/ ੭ ਦੱਲ ਫੰਨ/ ੮ ਅਲਲੇ #਼ਸ਼ /ਨੈਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ /ਵੋਚ/ ੯ ਨਤਬੜ ਪੰ 
ਗਣ ੧੭ /ਤੜੁ-/ਥੋੜ, /ਖੰੱਡ-ੰਤ (ਨਈ?/ ਚ5 ਸੰਨਠੀ ਲਾਂ /ਸਿੱਗਰ ਲੰਡ ਦੀਆੰ ਫਲਨ?? 9੨ ਖੜ 

ਰਣ ਖਲੋਂ ਨਏ/ 9੨ /ਵੇੱਤ /ਵਧ ਨੱਤ/ 96 /0ਡੋ/ 9੫ ਰਲਾਨੇ ਰਲਾਵਾਲੇ ਧੱਕਾਲ ਧਕਾਵਾਲ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਉ 

ਰੱ. ਢੋਰ 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਈ ਮੰਨੀ, ਜੋਇ ਖਾਲਸੇ ਦਈ ਸਲਾਹਿ। 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਦੇਖ ਮੁੜ, ਆਏ ਬੈਰਾੜ ਗੁਰ ਪਾਹਿ"॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਆਇ ਮੰਜੋ ਲੀਯੋ ਉਠਾਇ। 'ਕਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫੌਜੈਂ ਭਈ ਆਇ'। 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੋ ਮੰਗਵਾਯੋ। ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਹਿ ਆਸਨ ਲਾਯੋ॥੧੬॥ 
ਚੜ੍ਹ ਰੋਹੀ ਕੀ ਓਰ” ਸਿਧਾਰੇ। ਤੌ ਸੂਰਜ ਕਿਛ ਕੀਯੋ ਉਜਾਰੇ”। 
ਦਿਸੀ ਗਰਦ ਫੌਜ ਨਿਕਟ ਆਵਤ। ਲਯੋ ਖੋਜ ਓਹਿ ਮਗਰੇ ਧਾਵਤ॥੧੭॥ 
ਤੌ ਖਾਲਸੈ ਗੁਰ ਢਿਗ ਹੱਥ ਜੋੜੈ। 'ਹੁਕਮ ਹੋਇ ਇਤ ਹਮ ਖੜੇ' ਨੌਰੈ”'। 
ਭਵਾਂ ਸਾਥ ਗੁਰ ਆਗਯਾ ਕਈ। 'ਇਹਾਂ ਚਾਹਤ ਤੁਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ'॥੧੮॥ 
ਤੁਰਤ ਖਾਲਸੋ ਗਯੋ ਖਲੋਇ। ਝੰਡੈ ਖੜਾਯੋ ਉਹਾ ਗਤੋਇ'। 
ਦਈ ਨਗਾਰੇ ਚੋਬ ਲਗਾਇ। ਕੀਯੋ ਕੜਾਕ ਬੰਦੂਕਨ ਚਲਾਇ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਖੜਕੋ ਕੰਨ ਪਯੋ, ਪਏ ਚੀਲ ਜਿਮ ਆਇ। 
“ਤੰਬੂਅਨ ਜਿਮ ਕਪੜੇ ਟੰਗੇ, ਝਾੜਨ ਊਪਰ ਪਾਇ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖ ਤੰਬੁ ਮਨ ਸੰਸਾ ਆਯਾ। 'ਤੀਰੰਦਾਜ਼" ਗੁਰ ਉਨ ਸੁਨ ਪਾਯਾ। 
'ਸਵਾ ਕੋਸ ਉਸ ਮਾਰੇ ਤੀਰ।' ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਵਹੁ ਜਾਦੁਗੀਰ"॥੨੧॥ 
ਹੁਇ ਹੁਇ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰੈਂ। ਕਿਤ ਆਗੈ ਕਿਤ ਪਾਛੈ ਮੁਰੈਂ”। 
ਜੋ ਲੁਕਯੋ ਛਪਯੋ ਉਨ ਪਾਯੋ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਉਨ ਮਾਰ ਗਿਰਾਯੋ॥੨੨॥ 
ਆਗੈ ਸੁਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਲ ਗੱਲ। ਸਿੰਘਨ ਛੋਡ ਬੜੇ ਜਹਿਂ ਚੱਲ। 
ਸਵਾ ਕੋਸ ਇਕ ਟਿੱਬੀ ਹੋਤ। ਜਾਇ ਖੜੇ ਔਰ ਤਿਹ ਕੀ ਝੋਤ'2॥੨੩॥ 
ਆਪ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹ ਉਪਰ ਖੜੋਏ। ਦੇਖੋਂ ਖੜੇ ਜੁ ਉਤ ਵਲ ਹੋਏ। 
ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਅਬ ਸੁਨ ਗੱਲ। ਪੜੇ ਘਣੇ ਹੁਇ ਇਨ ਪਰ ਚੱਲ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੱਘ ਸੁ ਚਾਲੀ ਕੁਲ ਸਭੀ, ਤਿਮ ਇਮ ਮਿਥ ਲਈ ਬਾਤ। 
'ਇਕ ਇਕ ਲੜ ਮਰਿ ਮੁਕੈਗੋ ਤੌ ਦੂਰ ਰਹੂ ਗੁਰ ਜਾਤਿ'॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮੈਂ ਖਾਲਸੈ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਇਕ ਇਕ ਨਿਕਲ ਮਰੈਂ ਤਿਹ ਥਾਹਿ।' 
ਹੁਤੀ ਕਿਛਕ ਤਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵਾਨ। ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਕਛ ਪੜਦੋ ਤਾਣ॥੨੬॥ 
9 ਪਨ ਕੱਲ/ > ਵੱਲ ਤਨਫ/ 2 ਓਜਾਲਾ; ਗੋਲ # ਜੜ੍ਹ ਥਾਭ ੫ ਗੱਡ ਕੇ) ੬ /ਟੈੱਲੂ/ ੭ ਤੰਠੂਆਂ 
ਵਾਂਨ/ ੮ ਝੜ਼ਆੰ) ੯ ਤੀਰ ਜਲਾਉਂਣ ਵਾਲ) 9੦ ਨਾਦੂਨਰ/ 55 0ੜੈਂ= ਮਤਾ ਸ਼ਾਦ/ ੧੭ ਝਾਤ, /ਇਸਟਾ/ 



ਇਕ ਇਕ ਮਰੈ ਔ ਕਈਅਨ ਮਾਰੈ। ਪੜੈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਉਘਾੜੈ। 
ਦੇਖ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੁਰਕ ਜਾਇੰ ਪਰਾਇ'। ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਸੰਗ ਮਾਰੈਂ ਆਇ॥੨੭॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ। ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀ ਘਤ ਵੈ ਕਰੈ' ਵਾਰ। 
ਉਨ ਨੈ ਭੇਤ ਨ ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ। ਉਨ ਜਾਨੈ ਸਿੰਘ “ਸੈਂਕਰਨ ਮਾਹਯੋ॥੨੮॥ 
ਗੁਰੂ ਮੱਧ ਉਨ ਇਨ ਨੈ ਜਾਨਯੋ। ਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਹਿ ਬਹੁਤ ਸੰਕਾਨਜੋ। 
ਜਬ ਫਟ ਮਾਰ ਉਨ ਸਭ ਲਖ ਲਏ। ਹੱਲੋ ਕਰ ਮੱਧ ਛਪੜੀ ਪਏ॥੨੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਜੀਵਤ ਕੋਊ ਬਚਯੋ ਸੋ ਉਨ ਦੀਨੋ ਮਾਰ। 
ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਉਨ ਹੁਤੈ ਸੋ ਸਭ ਲਏ ਉਤਾਰ॥੩੦॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਲਗੀ ਧੂਪ ਕੁਛ ਪਯਾਸ ਸੌਤਾਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਨੱਠ ਪਿਛਾਂਹਾਂ ਧਾਏ। 
ਉਤ ਵਲ ਕੀ ਅਬ ਸੁਨੋਂ ਕਹਾਨੀ। ਹੁਤੇ ਖੜੇਂ ਗੁਰ ਟਿਬੀ ਮਕਾਨੀ“॥੩੧॥ 
ਬਿਰਾੜਨ ਕਹੀ 'ਗੁਰ! ਚਲੀਐ ਆਗੈ। ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਫਿਰ ਹਮ ਗੈਲਾੰਂ ਲਾਗੈਂ।' 
ਤੋਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। ਤੁਰਕ ਨਨੈਂ ਉਨ ਆਈ ਹਾਰੀ?॥੩੨॥ 
ਤੁਰਕ ਨਠਾ ਐ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ। “ਬਿਰ ਬਿਰ ਤਕੈ ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਗੱਟਾ।' 
ਯੌ ਕਹਿ ਗੁਰ ਮੁਹਰਖੇ ਦੁੜਾਏ। ਦਈ ਖਬਰ ਉਨ ਤੁਰਕ ਭਏ ਜਾਏ'॥੩੩॥ 
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਫਿਰ ਆਏ। ਆਇ ਉਤੇ ਉਨਿ ਸਿੱਖਨ ਪਾਹੇ"। 
ਲੈ ਰੁਮਾਲ ਗੁਰ ਮੁਖ ਉਨ ਪੋਛਾ। ਦੈ ਦੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ "ਬਰ ਬਡ ਲੋਚਾ॥੩੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਥੈਂ ਲਈ ਮਿਣਾਇ। 
ਜਿਤੀ ਜਿਤੀ 'ਤਕਰਮੈਂ ਭਈ, ਦੀ ਤਿਤੀ ਜਗੀਰਹਿਂ ਲਾਇ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਈ ਬੀਸ ਤੀਸਨ ਪਰ ਪਰਯੋਂਏ। ਜਾਲੀ ਕੋਈ ਪਚਾਸਨ ਪਰ ਮਰਜੋ। 
ਸੌ ਸੌ ਦੋਇ ਦੋ ਸੌ ਲੌ ਪਏ। ਅਗੇ ਗਿਰੇ ਮਰ, ਮੁਖਿ ਪਿਛੈ ਨ ਕਏ॥੩੬॥ 
ਦਸ ਭੀ ਪੰਜ ਭੀ ਕਰਮਨ ਬਹੁ ਪਏ। ਤੇਤੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕਏ”"। ਰ 
ਉਨ ਮੱਧ ਸਿੱਖ ਜੀਵਤ ਦੁਇ ਪਾਏ। ਹੁਤ ਹਜੂਰ ਪੁਰਆਨੰਦ ਥਾਏ॥੩੭॥ 

5 ਪਰਾ ਟੁਰ/ > ਸੈਕ/ਤਿਆਂ /ਵੇਚ/ = ਲੰਕਾ; ਡਰ/ # ਵੇਖ (ਲਣ?/ ੫ ਨਕਾ%, ਸਾ? ੬ /&ੰਛ/੭ ਹਾਲ 
ਭਾਨ/ ੮ /ਠੈਟਾ-/#ਟ, ਹੈਰਾਨ ਹੱ ਕੰ/ ੯ ਡੱਟ! ਡਾਟ (/ਜੇਵੇ' ਨਹ /ਕੋਲੇ ਲੰਦ ਕਰ /ਦੱਤਾ ਹੱਵੋ?/ ੧ ਨਨਦੇ 
(ਲਾ ਨਹ ਹਨ)/ 55 ਮਨ ਕੱਭ/ ੧੭ ਫੱਡਾ ਫਰ/ 55 ਕਰਮਾਂ (ਕਦਮ) ਤੇ ਪਲੇ ਸਨ) 55 /#ਆ 

ਹੱਲਆ ,ਨ 9੫ ਕਾਠ ਬਣਾ /ਦੱਤ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ ੧੧੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਜਲ ਉਨ ਮੁੱਖ ਚੁਆਯੋ। ਕਿਛਕ ਸਾਸ ਉਸ ਮੁਖ ਮਧ ਆਯੋ॥੩੮॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਸਿੱਖੋ! ਮੰਗ ਲੇਹੋਂ। ਮੈਂ ਤੁੱਠੋਂ ਮੰਗ ਲਿਹੋ ਸੁ ਦੇਹੋਂ।' 
ਤੌ ਉਨ ਅੱਗਯੋ ਗੱਲ ਸੁਨਾਈ। 'ਹੋਹੁ ਤੁੱਠੇ ਲਿਹੁ ਟੁਟੀ ਗਠਵਾਈ"॥੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਖੀਸਯੇਂ ਨਿਕਾਰ?। _ 
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰ ਸਿਖਨ ਕਹਜੋ, ਕੀਯੋ ਪ੍ਰਸ੍ਰਾਰਥਾਂ ਉਪਕਾਰ॥੪੦॥ 

ਸਾਖੀ ਸਾਬੋ£ ਸਾਦੋ ਦੇਸ ਕਿਆਂ ਕੀ 
ਤਲਵੰਡੀ ਬਿਰਾੜਨ“ ਕੀ 

(ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਲਾ, ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਦੇਉ ਕੱਢਿਆ) 

(ਹਮਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯਹ ਵਈ) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਨਯੋ ਯਹ ਕਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ। 
“ਜਾਲਨਵਾਲ ਬਿਰਾੜ ਛਡ ਤੁਰ ਸਾਬੋ ਪੁਜੇ ਮਜਬੂਤ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਸਾਬੋ ਵੱਲ। ਸੋ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਿਲਵੰਡੀ ਚੱਲ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਏ ਬਿਰਾੜ ਹਟਾਇ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਤਬ ਡੱਲੈ ਰਾਇ॥॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਜੌ ਹਮਰੇ ਚਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੈਸੋ ਹਮ ਗੈਲ ਲਗ ਜਾਇੰ। 
ਛੁਟੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਗੈਲ ਤੇ ਸਦ ਹੀ ਰੋਜ ਭਰਾਇੰ”॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਹਮ ਸੋਂ ਸਰੇ ਸੁ ਖਿਜਮਤ ਕਰੈਂ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰ ਢਿਗ ਧਰੈਂ।' 
ਨਿਜ ਪੁਵਾਰ ਸਦ ਸਭੀ ਲਿਆਇਆ। ਆਇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨੀਂ ਲਾਯਾ॥੪॥ 
ਕਿਨ੍ੈਂ ਮੁਹਰ ਕਿਨੈ ਰੁਪੱਯਾ ਖੇਸ। ਕਿਨੈ ਗਊ, ਮੈਂਹ, ਘੋੜੀ ਬੇਸ”। 
ਕਿਨ੍ਹ ਦਾਣੋਂ ਕਿਨ੍ਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਯਾ। ਕਿਨੈ ਘੀਉ ਕਿਨ੍ਹੇ ਲੂਣ ਘਤਾਇਆ॥੫॥ 

$ ਗੰਦ (ਲਵੋ ਟੁੱਟਾ ਨੰ?/ ੭ ਕੱਝ ਦੇ /ਨੈਕਾਲ ਕੇ) ੨ ਲੱਕਾ-ਠਲਾਣਾਂ ਲਈ) ੪ ਤਲਵੰਡਾੰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ 
ਸਰਨਾਲਾ(ਅਟਆਲਾ? ਤਹਿਸੀਲ /ਵਚ ਗਲਤ, /ਨੈਲੋ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲ ਮਗੰਨੇ ਠ/ਹਿਨੇ ਸਨ /ਟਨਾ 

ਦਾ ਨ7/ ਦਮਦਮਾ ਸ਼ਂਹਿਲ (ਗੁਰੂ ਕਾਂ ਕਾਨੀ) ਹਸਨ ਹੋਇਆ” ਛੱਲੇ /ਨਿੱਸ ਟਾ ਪੁੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਨੰ /ਟੈਲੇ 

ਓਕੇਂ ਜਨ? ੫ ਬੌਰਾ=; ਰਾਲਪਤ ਡੱਟ ਦੇ ਵੱਲ #ਵੋਲ? ਲੈ ਦਸਮ ਪਾਤਲਾਹ ਦੇ /ਨ% ਸਨ/ ੬ ਗੰਹੇਣਾ 
ਨ/ਹਰਨਾ (ਸਮਾਂ ਲੱਆਉਣਾ)/ ੭ /ਫੋਰਾਨੇ (/ਨੈਤ ਨਲ)/ ੮ ਲਹਤ /ਨਿਆਦਾ/ 



੧੧੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਡੱਲੇ ਸਦ ਸਬ ਸਾਬੋ ਲਈ। "ਮਤ ਕਿਤ ਤੁਰਕ ਆਵੈ ਕੁਈ ਧਈ”। 
ਹੋਇ ਇਕੱਤਰ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣੋ। ਕਪੂਰੈ ਵਾਂਗ ਨ ਘਰ ਮੈਂ ਸੋਣੋ॥੬॥ 

ਦੰਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਈ, “ਝੁਕਯੇ ਜੰਗਲ ਸਭ ਆਇ। 
ਲੈ ਲੈ ਆਵਹਿ ਭੇਟ ਸਭ, ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਜਾਇੰ॥ ੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਦਿਵਸ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਅਈ। ਉਨੈ ਬਾਤ ਇਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕਹੀ। 
'ਸੱਚ ਕਹਿਤ ਜਟ ਮੁਖ ਹੈ ਪਾੜੇ। ਕਿਸੈ ਵਖਤ ਸੰਘ ਖੋਲਯੋ ਕੁਹਾੜੇ॥੮॥ 
ਉਨੈ ਬਚਨ ਗੁਰ ਐਸੇ ਕਹੇ। 'ਹਮ ਘਰ ਗੁਰ ਆਏ ਕਿਮ ਦੁਖ ਰਹੇ। 
ਹਮ ਕਰੈ ਕਮਾਈ ਭੀ “ਬਡ ਘਨੀ। ਰਹਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਰਕਤ ਬਨੀ॥੯॥ 
ਬਸਤ ਬਠਿੰਡੇ ਮਧ ਇਕ ਦੇਵ। ਖਾਇ ਜਾਇ ਵਹੁ ਹਮਰੀ ਸੇਵ'। ਰ 
ਸੋ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਡੱਲਾ ਸਦਾਯਾ। ਦੈ ਪਾਹੁਲ ਸੋ ਸਿੰਘ ਬਨਾਯਾ॥੧੦॥ 
ਕਹਯੋ ਉਸੈ 'ਹਮ ਬਠਿੰਡੈ ਦਿਖਾਯੋ। ਨਿਕਲਾਇੰ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸਾਯੋ।' 
ਸੋਉ ਬਾਤ ਡੱਲੈ ਸਿੰਘ ਕਹੀ। ਬਠਿੰਡੈ ਡੇਰੋ ਲਾਯੋ ਜਈ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਠਿੰਡੇ ਡੇਰੋਂ ਕੀਯੋ ਆਇ ਕੀਨੋ ਦੈਤ ਲਖਾਇ। 
ਬਹੁ “ਅੰਧੀ ਗੋਲੈ ਸੰਗ ਬਹੀ, ਬਹੁ ਦੀਨੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਿਸੈ ਤਾਪ ਕਿਸੈ ਚੜਯੋ “ਸਿਰ ਬਾਉ। ਲਗੋ ਕਰਾਵਨ ਮੁਖੋਂ ਬਕਾਉ””। 
'ਕਿਮ ਆਏ ਹਮ ਕਰਨ ਅਕਾਉ”'। ਹਮ ਥੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕਰ ਥਾਉ'॥੧੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ 'ਏ ਸਿਖ ਭਏ ਹਮਾਰੇ। ਇਨੈ ਛੌਡ ਕਿਤ ਜਾਉ ਅਗਾਰੇ”। 
ਨਹੀਂ ਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦਯਗੁ ਮਾਰ। ਸੌਂਪ ਸ਼ਹੀਦਨ ਬਹੁ ਕਰ ਖ੍ਹਾਰ' ॥੧੪॥ 
ਏਕ ਪੁਰਸ਼ ਮਧ ਸੋ ਕੈਦ ਕੀਯਾ। ਦੈ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਉਸ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦੀਯਾ। 
ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ, 'ਫੂਕ ਮਾਰੀਯੁਗੂ ਤੋਹਿ। ਹੈ ਪੁਤ ਪੰਤ੍ਰੇ ਸਭ ਸੰਗ ਜੋਹਿ'॥੧੫॥ 
ਉਨ ਕਹਜੇ, 'ਮੈਂ ਮਾਖੋ ਕਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਜਿਮ ਹਮ ਕਿਤ ਦੇਹੁ ਘਲਾਈ? 
ਮੋਕੋ ਭੀ ਲਯੋ ਸਿੱਖ ਬਨਾਇ। ਕਰੋਂ ਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਧਾਇ'॥੧੬॥ 

$ %ਤਾਂ /ਕਧੇ/ 2 ਧਾਵਾ ਕਰ ਕ/ = ਆ /ਨਂਵਆ ਚਰਨਾਂ ਆ ਲੱਨ ਸਾਰਾ ਜੰਨਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ /ਏਲਾਕਾ) 

5 ਕਾਹਾੜੇ ਵਾਂਨ ੭0 ਖੰਲੂਦਾ ਹੈ ( ਲੜਲੱਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ ੫ ਲਹਤ /ਨਆਦਨ ਸਖ਼ਤ (ਕਸਾਣ)/ ੬ ਵਲਾ/ਟਆ) 

੭ #ਉਠੀ ਵਾਵਗੌਲੋ ਆਂਹਤ/ ੮ ਬੌੱਟਲਾ/ਇ/ਦਤ ਹੈਰਾਨ ਪੰਸ਼ਨ ਕਰ /ਏੱਤ/ ੯ ਨਰ ਦ ਵਾਣ ਸ਼ਰਸਾਨ/ 

5੦ ਲੱਲਣ ਲੱਗੇ #ਲਤ-ਤਲਤ ਲਸਣ ਲੱਗ? 59 ਤੰਨ / 9੭ ਅਨਾ=ੀ ਅਜ੍ਹਾ/ ਤੇ ਲੋਰ /ਦ6/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੧੫ 

ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਆਗਯਾ ਦਈ। 'ਜਾ ਸਿਰਹੰਦ ਠੈ ਮਧ ਤੂੰ ਬਹੀਂ। ____ 
ਉਜਾੜ ਸਿਰਹੰਦ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਟਾਈ। ਜੋ ਚਹੈ ਬਚਾਈ ਉਸ ਸਾਥ ਖਾ ਜਾਈਂ'॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੱਥਾ ਟੇਕਯੋ ਉਨ ਤਬੈ ਪਰਯੋ' ਸਿਰਹੰਦੈ ਰਾਹਿ। 
ਡੱਲੈ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਦਿਹੋ ਭੈਂਸੋ ਭਵਾਨੀ” ਨਾਇ'॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਡਲੈ ਸਿੰਘ ਤੈ ਲਯੋ ਮੰਗਵਾਇ। ਕਾਟ ਚੁਤਰਫੋਂ ਦਈ ਧਾਰ ਫਿਰਵਾਇ। 
ਮਧ ਡੇਰੋਂ ਗੁਰ ਲੀਨੋ ਲਾਇ। ਭਈ ਬਰਕਤ ਮਧ ਮਾਲਵੇ ਤਾਇ॥੧੯॥ 
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫਤ੍ਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਦਈ ਗੁਰੂ ਮੰਗਾਈ। 
ਔ ਤਖਾਨ ਭਾਈ ਰੁਪੈ ਪੋਤੇ। ਲਈ ਖੰਡੈ ਪਾਹੁਲ ਪਰਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਤੇ॥੨੦॥ 
ਇਕ ਸੋਢੀ ਕੋਠੈ ਕੋ ਕੌਲਾਂ ਸਦਾਯੋ। ਸਾਥ ਪੁਤ ਅਭੈ ਰਾਮ ਕਾ ਲਯਾਯੋ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਪਰ ਭਏ ਦਿਆਲ। ਖੰਡੈ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਰੱਖਯੋ ਨਾਲ॥੨੧॥ 
ਇਤਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਤ ਸੁਨਾਈ। 'ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਵਥ” ਪੜੈ ਜੁ ਪਾਈ'। 
ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਕਹੁ ਪਾਸ ਸਦਾਵੈਂ। ਪ੍ਰਾਤ“ ਉੱਠ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਸੁ ਦਮਦਮੈਂ ਲਿੱਖਨ ਘੜ ਸੁਟ ਦੇ। 
ਹਮਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯਹ ਭਈ” ਆਇ ਮੂਰਖ ਈਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਂ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਹਰਾਜ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸਭ ਚਲ ਆਏ। ਭੈੱਸ ਘੋੜੇ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਚੜ੍ਹਾਏ। 
ਕੌਲ ਬੇਟੇ ਦੋਊ ਸਿੰਘ ਭਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਔ-ਤਿਲੋਕਾ ਸਿੰਘ ਸਦਏ॥੨੪॥ 

ਬਰਖਾ ਐਂ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ਸਾਖੀ 

(ਹਮ ਭੂਮ ਬਨਾਵਨ ਮਾਲਵਾ'...) 
ਦੇਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਸਮੇਂ ਤਹਿਂ ਮਧ ਮੁਲਕ ਹੁਈ ਬਰਖੈ ਕੀ ਲੋੜ। 
ਆਇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਢਿਗ ਖੜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹਥ ਜੋੜ॥੧॥ 
5 ਨੰ /ਨਆ (/ਸੈਠਹੰਦ ਦੋਂ ਰਾਠ)// > ਡਵਾਨ? ਟੁਰਗਾ (ਕਾਲਾ ਦੋਵ ਦੇ ਨਗ) ੨ /&ਥਾੰ ਝੱਟ ਦਾ ਵੱਲ 

/ਵੇਚੇ' ਹੱਣ' ਵਾਲੇ ਸੱਢਾਂ ਕੱਲ ਸਾਹਿਲ, ਲੌ /ਛਲ਼ਵਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਲਨੰਕ ਅਨ ਸਟ ਦਲਐਸ਼ ਜੀ ਮਫ਼ਾਵਾੜੇ ਤੱ 

ਨੀਲੇ ਸ਼ਾਣੇ ਨਾਲ਼ ਉਨਹਾਂ ਪਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ /ਏਨਾਂ ਨੇਂ ਏਂ ਘੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਫਦ ਪੱਸ਼ਾਕ ਭੋਟਾ ਕੰਤੀ/ ਕਲਨਧਿਰ ਨ 
/ਟਸ਼ੇ ਨਨੋਝੈ ਸਲਤਰ ਆੜ ਕੇ /ਦਂਟੇ ਆੱਹਨੰ/ ੪ ਵਸਤ; ਦੱਲ/ ੫ ਪਾਤਹ ਕਾਲ ਸ਼ਫੋਨ ਵੇਲੋ/ ੬ ਕਲਮਾਂ 

ਕਾਨਆ/ -੭ ਹੱਵੈਨ ਲਕੰਨੰ£ ੮ ਲੌਰੜ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਤਨ ਵੱਨਿ#ਆ# ਦਾ ਅਤਰ %ਤੇ ਸ਼ਤੰਹ ਛਾ /#ਤਾ 

#ੰਹਰਾਜ਼ ਦੇ ਬੌਰਾੜਾਂ ਦੋ >> /#ਡ ਹਨ; /ਟਸ ਲਈ /ਟਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਹਨ? 



੧੧੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਇ ਸਭਨ ਇਮ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। 'ਮਾਂਗਨ ਬਰਖਾ ਸੰਗਤ ਆਈ।'। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ' ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ। ਭਈ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਤਬ ਹੀ ਆਇ॥੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਦਮਦਮੈ ਆਇ। ਕਹੋ ਗੁਰੁ ਉਨ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਾਇ। 
'ਦੇਖੋ ਈਹਾਂ ਆਵਗ ਦਰਿਯਾਇ। ਭੁਮ ਭੁਵਗ” ਯਹ ਮਾਲਵੈ ਆਇ'॥੩॥ 
ਸੁਨ ਬਚਾ ਜੰਗਲਨਾਂ ਦੀਨੋ ਮੋੜ। 'ਜਲ ਜਾਉਗ ਕਲ ਆਪਣੀ ਠੌੜ"। 
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾਏ। 'ਹਮ ਚਾਹੈ' ਮਾਲਵੈ ਬਣਵਾਏ॥੪॥ 
ਕਮਾਦ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਬਿਜਵਾਇ। ਸਿਰਹੰਦ ਭੂਮ ਕੀ ਬੁਕਤ ਜਮਾਇ'। 
ਤਉ ਡੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ ਬਾਤ। 'ਹਮ ਮੋਨ ਬਾਜਰੀ ਭਲੋ ਲਗਾਤ'॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁੱਸੋ ਕੀਯੋ, 'ਤੁਮ ਮਾਰੈ ਜੱਗਲੀ ਥਾਇ। 
ਹਮ ਭੂਮ ਬਨਾਵਨ ਮਾਲਵਾ, ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੈਂ ਤੁਮੋ ਕਰਾਇ'॥੬॥ 

ਦੱਖਣ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਕੀ ਸਾਖੀ 
('...ਪੰਯੋ ਨੌਰੰਗ ਦੋਜਕ ਰਾਹਿ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਖੜੇ ਧਯਾਨ ਸੁਕੇਤ” ਲਗਾਇ। 
ਆਇ ਦਖਣੋ ਇਕ ਸਿਖ ਕਹੀ, 'ਪਯੋ ਨੌਰੰਗ ਦੋਜਕ ਰਾਹਿ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਯੌ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਉਸ ਲੜਾਇ ਸੁਤ ਦਯੈ ਮਾਰੇ। 
ਅਬ ਦੱਖਣ ਕੀ ਕਰੀਐ ਚੜ੍ਹਾਈ।' ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਗੁਰ ਉਚਰ ਸੁਨਾਈ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੋ, 'ਡੱਲ ਸਿੰਘਾ, ਚਲ ਤੂੰ ਹਮਰੈ ਨਾਲ। 
ਤੁਮ ਕੋ ਦਿੱਲੀਪਤਿ” ਕਰੋਂ, ਐ ਪਤਿਦਿੱਲੀ"” ਗਾਲਾ"॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਢਿਗ ਡੁੱਲੇ ਥੋਂ ਖੜੋ ““ਲਘੁ ਭੁਤ। ਕਹੀ ਡੱਲੈ ਵਲ ਮੋੜ ਮੁਖ ਬਾਤ। 
'ਦੇਉਗ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਤੁਧ ਭੀ ਐਸੀ। ਨਿਜ ਪੁੱਤ੍ੂਨ ਕੋ ਦੀਨੀ ਜੈਸੀ॥੪॥ 
ਯਹੀ ਗਲ ਗੁਰ ਪੁਰੰਹਤ ਸੁਨੀ। ਬੋਲਯੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵਹੁ “ਸਿਰ ਧੁਨੀ। 
'ਮੈਂ ਰਹਯੋ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇ। ਛੇੜ ਜਟਨ”" ਕਛ ਲਯੋ ਕਹਾਇ॥੫॥ 
5 /ਦੇਤਾੰ (ਨਰ ਨੀ ਨੇ ਅਰਟਾਸ਼ ਕਰ /ਦ5?9/ ੭ ਭਵਨ? ਹੰਵੈਨੰ/ 2 ਝਚਨ / ੬ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੱਆਂ ਨੰ/ 
4 ਲਾ ਥਾ/ ੬ ਲਗਦੇ ਹਨ/ ੭ ਇਤਮ#ਵੋਜਾਰ ਵਾਲ਼; ਨੰਕਾ /#ਆਲ਼ ਵਾਲ/ ੮ ਦੌਜ਼ਕ (ਅੱਰੰਨਜ਼ੰਲ ਦਜ਼ਯਾ 
ਦੇ ਰਾਹ ਪਂ/ਨਆ 2 ਕਾਲ ਦਾਨੇ ਹ /ਨਿਆ 2?/ ੯ ਅਤਰ/ 9੦ /ਦੱਲਾੀਂ ਦਾ ਮਲਕ, ਸਾਟਸਾਹ/ 55 ਨਲ 

ਨਸ਼ਟ (ਕਠ /ਇ%?)/ $> ਛੱਟਾ ਭਰਾ/ ੧= /ਨੈਠ ਛੌਰਦਾ ਗੋਂਇਆ/ 58 ਲੱਟਾਂ ਨੂੰ/ 



ਯਹ ਜੰਗਲੀ ਜਟ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਚਾਹੈਂ। ਭੀ ਪਿਛੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਵਾਵਹਿਂ'। 
ਕਹਜੋ ਗੁਰ, 'ਹਮ ਜਟ ਛੇੜੈਂ ਕਾਇ'। ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਜੇ, 'ਪੁਤ ਲਏ ਮੁਏ ਅਖਵਾਇ'॥੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਪੁਤ ਇਸ ਮਰ ਗਏ। ਹਮ ਸਿਖ ਪੂਤ ਸੁ "ਠਾਂਢੇ ਭਏ'। 
ਇਤਨੀ ਕਹਨ ਤੁਰਤ ਡੱਲੇ ਪੁਤ ਮਰਾ। ਤਬ ਭੇਰਾ ਗੁਰ ਕੂਚਹ ਕਰਾ॥੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨੌ ਮਹੀਨੈ ਤੇ ਨੌ ਦਿਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਖੇ ਮੁਕਾਮ। 
ਡੇਰਾ ਤੋਰਾਂ” ਰੁਖ ਦਖਣ ਛੱਡ ਤੁਰਕਨ “ਬਡ ਥਾਮ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਡੱਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਭਯੋ। ਦੇਇ ਤਿਨ ਡੇਰਨ ਤੁਰਤ ਮੁੜ ਪਯੋ। 
ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਕਿਛ ਸੰਗ ਤੁਰੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਇ ਵਹੁ ਭੀ ਮੁੜੇ॥੯॥ 
ਹੁਤੋ 'ਕੌਲ' ਸੋਢੀ “ਕੋਨੈ ਵਾਰਾ। ਸੁਨਯੋ ਉਨ੍ਹੈ ਸੁਤ“ ਲਗਯੋ ਹਮਾਰਾ। 
ਉਨ ਮਗਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੌੜਾਏ। ਸਣ ਪਲੰਘ ਉਸ ਚੱਕ ਲਿਆਏ॥੧੦॥ 
ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਢੀ ਬੁਲਵਾਯੋ। ਲੋਕਨ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਬਤਾਯੋ। 
ਇਸ ਤੌਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਨਠ ਆਏ। ਤੌ ਨਠ ਜੰਗਲੀ ਗੁਰੈ ਤਕਾਏ”॥੧੧॥ 
ਰਹੇ ਮਜੁਦ ਗੁਰ ਸੰਗ ਘਰ ਚਾਰ। ਮੋਹਨ, ਭਗਤੁ, ਬਹਲੋ, ਰੁਪੇ ਵਾਰ। 
ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਬਹੁ ਦੂਰ। ਸੋ ਹਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਮੁਖੋਂ ਹਜੂਰ॥੧੨॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਯਤੇ 

(ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ) _ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਖਣ ਪੁਜੇ, ਜਹਿੰ ਥੋ ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰ। 
ਡੇਰਾ ਲਾਯਾ ਦੇਖ ਥਾਮ'? ਸੰਗ ਪੰਜ ਸਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰ॥੧॥ 

5 ਥਲੰਤੇ ਹੱ ਹਨ? ੭ ਟੌਰ /ਇੱਤਾ: ਕੂਚ ਕੰਤਾ/ = ਵੱਡਾ ਲਨ੍ਹਾ) ੬ ਕੱਠੋਂ ਵਾਲ: ਕੱਠਾ ਡ੍ਰ ਕਾ-ਮਾਲਵੇ 
/ਵੇਚਾ /ਕਾ /ਮੰਡ, ਲੌ ਲੰਤੋਂ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਤੱ ੭? ,ਨਝ ਤੇ ਨੌ /ਹ /&ਡ /ਉਲੀਜੰਦ ਨੇ ਅੰਤ ੬੫੨ (੧੫੯੬ 

2੧) /ਵੇਚਾ ਵਲਾਂਇਆ ਨੰ) ਸੰਦਾਂ ਕੱਲ ਨੇ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਲ੍ਹਤ ਰੱਣਕਾ /ਇੱਤੀਂਆੀ ੫ ,ੰਤਰ/ ੬ ਸਣ ਨ) 

2 ਵੋਲੋ/ ਅਨਦ, ਹਾਜ਼ਰ/ €੯ ਦਦੂ ਸੱਤ ਟਾ ਜਨਮ ਆਹਿਮਟਾੜਾਦ (ਨਜਰਾਤ) /ਵੇਚ ਘੰਲੋਂ ਟੇ ਘਰ 
ਹੀਇਆ/ ਕਬੀਰ ਪਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਨਾਲ /ਨਆਨ ਦੀ ਪੁਾਪਤਾਂ ਹੱਈੰ/ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ /&ਡ ਨਾਰਯਣੇ _ 

(੫੦) /ਵੋਚਾ ਹੈ. ਦਾਦੂ ਲੀ ਦਾ /ਏਲੋਂ ਸੰਤਾ %੬੦ (%੬੦= ਲੀ #ਵੇਚਾ ਦੋਹਾਤ ਗੋਇਆ/ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾ 

ਹੋਈ ਦਸ਼ਮ ਮਾਤਸ਼ਾਹਾ ਸੰਮਤ ੧੬੬ (੧੭੦੭ ਲ0) /ਵੋਚ /ਲਲੋਂ ਪਧਾਰੇ ਨਨ? ਓਸ ਸਨ ਅਹੰਤ ਜੌਤ ਰਾਮ 
0 52 ਸ਼ ਲਰ੍ਹਾ 



੧੧੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਜੈਂ ਨਗਾਰੇ ਝੂਲਹਿੰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੜ੍ਹੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਕਰੈ' ਨ ਕਾਣ'। 
ਚੰਡੀ ਚਰਿਤੁ ਔ ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਿਤ' ਕੋ ਕਰੈਂ ਉਚਾਰ॥੨॥ 
ਜਿਮ ਜੇਠ ਤਪਤ ਮਧ ਬਰਖਾ ਹੋਇ। ਬੋਲੈ ਦਾਦਰ” ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੋਇ। 
ਘੋਰ ਘਟਾ ਸੁਨ ਮੋਰ ਪੁਕਾਰੈਂ। ਇਸ ਛਬਿ ਸੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੈਂ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਿਤੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤ ਪੁਸਤਕਹਿੰ, ਕਿਤੇ' ਪੜ੍ਹੈਂ ਮੁਖਵਾਕ। 
ਕਈ ਪੜ੍ੈਂ ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਲੈ, ਲਗ ਰਹਯੋ ਇੰਦ੍ਰਾਸਨ” ਠਾਠ“॥੪॥ 

ਬਿਲ ਵਾਂ ਮੰਦਾ ਉਕੰੜਾ ਗੀ ਜਿਤ ਚ ਕਜ ਗਾਲ ਜਬਬਾਂ ਆ, 
ਜਲ ਬੀਨ” ਸੁ ਬੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਜੈ, ਕਿਤ ਤਾਰ ਸਤਾਰ” ਤੰਬੂਰ”” ਸਜੈ। 
ਜਛ" ਕਿੰਨਰ" ਨਾਰਦ” ਹਾਹਿ ਹੂ ਹੂ, ਧੁਨ ਤੋਮਰ" ਉਲੂਕ”? ਸੁਨ ਸਾਜ ਸਜੈ। 
ਇਮ ਠਾਠ ਠਟਜੋ ਸੁ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ, ਲਖ ਹੋਤ ਇੰਦਹਾਸਨ ਲਾਜ” ਲਜੈ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਆ ਚਰਨੀ ਪੜੈਂ। ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਕਈ ਡੇਰੋ ਕਰੈਂ। 
ਧੂਪ ਧੁਖਾਇ ਕਈ ਗਿਰਦੈ ਫਿਰਾਹਿ। ਜਿਵੈਂ ਧੂਵ” ਗਿਰਦ ਤਾਰੈ' ਘੁਮਾਹਿੰ॥੬॥ 
ਕੋਉ ਚਰਨਨ ਛੁਹ ਮੁਧਾ” ਪਰੈ। ਜਨੁ ਡੰਡੌਤ”" ਦੇਵ ਇੰਦੈ ਕਰੈ। 
ਤੰਬੁ ਚਾਨਣੀ ਕਈ ਫੜ ਖੜੈਂ'। ਮੁਲਾ= ਬਿਰਖ ਜਿਮ ਸੋ ਰਹਿੰ ਅੜੈ॥੭॥... 
ਜਨਕ”? ਰਹੈਂ' ਥੰਭਾ ਸੇ ਗਾਡ। ਵਾਲ ਧੂਪ ਮੈਂ ਜਾਹਿ ਨ ਛਾਡ॥੮॥ 

$ ਲੰਨ/ ੭ ਡਡੂ/ ਤੇ ਸੰਤਨ ਚਮਕ) ੬ /ਏਂਟਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਸਣ, ਰਾਜ /ਨੈਆਸਨ) ੫ ਲਾ) ੬ ਸੰਲੱਤਾ 

#ਾਸ਼- ਵਾਜਾ? ੭ /£ਕਾ ਵਲ ਸੱ/ਦੇਚਕਾਦ ਘੱਟਾ ਤੋਂ ਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਠਤਨੀ ਗੌਲਕੀੰ ਵਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹ/ ੮ ਨਸ਼ਤਰੰਨ/ €੯ ਤਾਠ ਤੰ ਤੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ: ਅੰਨ /ਵੇਚ /ਏਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ' ਵੱਟਾ' ਕਾਹਦੇ ਹਨ; ਭਾਲਾੰ 

7/ਰਟਾਨੇ ਦਾ /#ਆਰਾ ਸ਼ ਨ) 9੦ ਵਟਾ) 55 /ਤੰਨ ਤਾਨ ਦਾ ਫਾਲਾ/ 92 ਤੁੰਠਨ ਵੱਡਾ: ਤਨਮਰ 

ਤੰਠਰਾ/ ੧= ਯਕਲ ਦਵ/ਤੇਆਂ ਟ /ਏਕ ਖਾਨ ਜਾਤੇ ਜੋ ਕਲੋਨ ਦੀ ਸਵਾ /ਵੇਚ ਗਾਂਹੰਦੇ ਹਨ/ % /ਨੈਂਦਤ 
ਨਕਲ ਟਾ ਨਗ, /ਨੈਸ਼ ਦਾ ਧੜ ਮ੍ਨੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹ ਘੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੇ /ਏਹ ਮਲਲਤਯ #ਨਲੀੰ ਦੀਂ ਅਲਾਦ ਹਨ 

ਤੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ /ਵਚ ਲਟ ਸਟ ਨੰਹਰਵ ਨਾਓਂਏੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਨ ਲੱਕ ਏਂ 

/ਨੈਰਤਕਾਗੀ/ 54 /ਏਕ /ਰੈਲੀ “ਨਲ ਨੰ /ਨਗਵੈਦ ਦੇ ਕਲੀ ਮੰਤ ਨਲੋਂ ਹਨ? /ਟਹ ਕਨੂ ਵੱਲ /ਵੇਚੋਂ ਆ ਕਣਾੰ 
ਕਾਹਦੇ ਹਨ /ਕੈ /ਏਹ ਝਹਆ ਦੇ #ਸਤਕਾ /ਵੇਜ਼ਂ ਓੰਤਘਨ ਗੋਇਆ.ਨੰ/ /ਵੋਲ੍ਨੰ ਪੁਰਾਣ ਅਨਸ਼ਾਰ /ਏਹ ਕਸ਼ਯਪ 
ਦਾ ਪਤ ਨ ਨਾਰਦ ਨੰਹਰਵ ਤੇ ਸ਼ਰਨ /ਏਆਂ ਰਲੀਆ ਦਾ ਮੰਹਗਾਂ.ਨੰ/ ੬ /ਇਕ ਛੰਦ ਸੇ ਟੰ ਚਾਦ ਝਰਣ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 9੭ ਵੈਲੇਂਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ (ਕਣਾਦ) ਦਾ ਟੁਜਾ ਨ%/ 5੮ ਸ਼ਰਨ ਸਾਂਏ/ 9੯ ਧ੍ਰਆ ਤਾਲਾ? 

੨੦ ਓਡਟਾ /ਡੱਲੋ/ ੭5 ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ /ਨੱਨਾ ਦੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ/ ੨੭ ਜੜ? >= ਲਾਟ: ਆਨ ਵੇਂ /ਕ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੧੯ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਰਜਮੁਖੀ ਸਮ ਸੂਰਜੈ ਬਿਜਨ” ਸੁ ਬਿੱਜ ਸਮਾਨ। 
ਬਾਦਲ ਜਿਮ ਛਤੁ ਘੁਮੇ ਸ਼ਡ ਤੰਬੂ ਘਟਨ! ਸਮਾਨ॥੯॥ 
ਇੰਦਹਿ ਜਿਮ ਗੁਰ ਬਹੈ ਹਥ ਇੰਦੂ ਧਨਾਂ ਜੈਸ ਕਮਾਨ। 
ਚੌਰ ਮੁਠੋ ਐਸੋ ਫਿਰੈ ਜਾਨਕ ਮੋਰ ਨਚਾਨ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਪਰ ਗਈ ਧਾਕ। ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾਕਾ”। 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ ਮਨ ਪਤਿਆਯਾ। ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੈ ਸ਼ਹਰ ਚਲ ਆਯਾ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਡੋ ਅਚੰਭਾ ਤਿਹ ਲਖਾ“ ਅਚੰਭਤ ਭਯੋ ਸੰਸਾਰ। 
ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਡ ਛਡ ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾ ਰ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰੇ ਖਬਰੋ ਪਈ। 'ਨਾਨਕ ਆਯੋ ਦਸਮੋਂ ਜਈ'। 
ਤਿਸ ਕਉ ਦੱਯੈ ਧਾਮ” ਖੁਲ੍ਹਾਈ'। ਮਹੰਤ ਆਯੋ ਸੰਗ ਚੇਲੇ ਨੇ ਲਾਈ॥੧੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਆਦਰ ਤਿਸ ਬਹੁ ਕੀਯੋ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਮਿਰਜਾਦਾ” ਥੀਯੋ। 
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਯੋ, 'ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਭਯੋ ਧੰਨ'॥੧੪॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ, 'ਸੱਤ ਸਭ ਏਕ। ਨੀਰ ਛੀਰ'੯ ਮਿਲ ਤਜੈ ਬਿਬੇਕ”"। 
ਜੈਤ ਰਾਮ ਥੋ ਨਾਮ ਮਹੰਤ। ਭਲੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਆਹਿ ਮਹੰਤ॥੧੫॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ ਰ “ਣਾ 

ਹਾਥ ਜੋੜ ਠਾਂਢੋ”? ਭਯੋ, ਤੋ ਉਨ ਕਹੀ ਅਰਦਾਸ। 
'ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਹੈਂ, ਤੁਮ ਆਏ ਹਮਰੇ ਪਾਸ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਮ ਤੇ ਭੋਜ'₹ ਸੁ ਇਕ ਡੰਗ ਲੀਜੈ। ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੋ ਧਰਮ ਰਖ ਲੀਜੈ'। 
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਸ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਤੁਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹਮ ਸਰੈ ਨ ਸਾਰਾ੯॥੧੭॥ 

9 ਪੱਲ/ 2 ਘਟ? = ਸਨੂਲ/ ੬ ਲੱਥਾ/ % ਦੇੱਠਆ? ੬ ਲਾ ਲਹੂ; ਲਾਂ (ਨਨਕ ਲੇ ਦਸਦੇ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਵ 
ਦਨ/ ਆਤਲ਼ਾਹ, ਨੰ ਹਰ ਗੇਂਲੰਟ 7ਨੈਘ ਨੰ?/ ੭” ਅਸ਼ਥਾਨ ਦੁਆਰਾ/ ੮ ਮਰਯਾਦਾ: ਰਵਭੰਛੋਤਾੰ ਰਹਾ-ਰੀੰ/ 

੯ ਛਹਣ ਟੀ/ਨਆ/ 92 ਖੱਲ; ਏੱਧ/ 55 /ਨੈਰਣਾ /ਵੋਜਾਨ (ਘਾ ਤੋ ਦੁ #ਲ਼ਣ ਘਰ ਵਖਰੰਘਨ ਦਾ 

/ਦਜਾਰ ਛੱਡਾ /ਇੰਟੇ ਹਨ` /ਏਕਾਨਕਾ ਹੋਂ ਲਾਏ ਹ੭)/ ੧੭ ਖਲੋ/ਨਆ ਚੜ ਭੋਜਨ; ਖਾਣ” 9੬ ੭ਰਾ (ਨੀ 
ਹਣ?)/ 



੧੨੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਮ ਸੰਗ ਹੈਂ ਬਹੁ “ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ। ਉਨ ਕੀ ਖੁਧਯਾ” ਮਿਟੈ ਕਿਮ ਸਾਰੀ?' 
ਉਨ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। 'ਦਾਦੂ ਸਤ” ਹਮ ਖ੍ਹਾਹਿਂ ਜੁਵਾਰੀ'॥੧੮॥ _ 

ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ“ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਬਾਜਨ” ਖਾਈ ਜ੍ਹਾਰ। 
ਧਾਮ ਸੁ ਦੇਖੈ ਖੁਸ਼ ਭਏ ਗੁਰ ਲੈ ਗਏ ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਾਦੂ ਦ੍ਰਾਰ ਕੋ ਦਰਸ ਕਰਾਯੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਫੂਲਨ? ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਯੋ। 
ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਯੋ ਸੰਤਨ ਪਰਤਾਪ। ਸੰਤ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਹੋਵੈ ਖਾਪ॥੨॥ 
ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੋ ਪਰੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਮਾ ਥੀ ਜੋ ਧਰੀ। 
ਔਰ ਸੁ ਚਰਚਾ ਪਰਚਾ ਕੀਯੋ। ਦੋਉ ਵਲ ਤੇ ਸੁਖ ਸੋਂ ਲੀਯੋ॥੩॥ 
ਮਹੰਤ ਗਲ ਇਕ ਨਈ ਸੁਨਾਈ। ਕਿਮੈ ਗਏ ਥੇ ਹਮ "ਉਤ ਥਾਈ। __ 
ਨਰਾਇਣਦਾਸ” ਥੋ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਪੰਥ ਬੈਰਾਗਨ”? ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਮ॥੪॥ 
ਏਕ ਪਲੰਘ ਉਨ ਖੂਬ ਬਨਾਯੋ। ਉਸ ਕੇ ਉਪਰ ਹਮੈਂ ਬਹਾਯੋ। 
ਹਮ ਜਾਨਯੋ ਇਨ ਆਦਰ ਕਰਜੋ। ਹੁਤੋ ਦੁਸ਼ਟ ਵਹਿ ਮਸਕਰੀ"₹ ਭੁਰਯੋ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੈਠਾਯੋ ਉਸ ਪਲੰਘ ਪੁਰ ਪੁਨ ਉਨ ਦਯੋ ਉਲਟਾਇ। 
ਕਰੀ ਮਸਕਰੀ ਹਮ ਘਨੀ, ਹਸ ਹਸ 'ਲਿਟ ਲਿਟ ਪਾਇ॥੬॥ 

9 #ਆਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ (ਨਪਸਟ ਟ /ਕਾ ਹੂ ਕੇ /ਨੰਆ ਝਟਕਾ ਛਕਦੇ ਸਨ)/ ੨ 58? ਤੇ ਨੰਨੱਧ ਕਨਨ) 
੬ ਸਵਾਰ (ਆ7ੀ' ਲਵਾਰ, ਸ਼ਜਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾ)/ ੫ ਲੰਦਾ ਲਹਾਦਰ, ਘਣਛ ਰਾਜ ਦੇ /0ਡ ਰਾਜੱਗੀ /ਵੋਚ 

770; ਸੰਤ ੧੭੭੭ (੧੬੭੦੨ 2) /ਵੋਚ: ਨ ਲਣਮਨ ਦੇਵ ਨ? ਫੈਸ਼ਨ ਅਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ 

ਜ਼ਨਕਾੰਂ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹੁ ਦਾ ਲੋਲਾ ਹੋਂ ਨਆ ਅਰ ਨਾਸ ਆਧੋੇਂ ਦਾਲ ਰਥਾਾਇਆ/ /ਨੱਨ ਲਣ ਕੇ ਗੱਦਾਵਨਾਂ ਕੱਛ 

ਨਾਹਣ ਲੱਨ? /ਨੈਲੋ ਨਿਤ 5੭੬੫ (੧੭੦੮ ਈਂ) /ਵਚ ਸਮ ਆਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੋ /ਇਹ /ਨੱਆ ਸਜ /ਨਿਆ 

ਨ ਨੁਰਲਲਨ਼ /ਨੰਘ ਗੱਠਆ/ ਪੰਥ /ਵੋਜ਼ ਸੰਦਾ ਝਹਾਦਰ' ਕਰ ਕੇ ਪ/ਨਿੱਹ ਗੋਂਇਆ/ ਲਾਲ ਆ ਕੇ 

/ਨੋਰਹੰਦ ਆਗ) ਅੰਤ /ਦੱਲਾਂ /ਵੋਲੇ ਸੰਤ ੧2੭੩(੧੭%੬ 2?) /ਫੋਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੋਂਇਆ/ ੬ ਠਾਲ਼ਾਂ ਨੰ/ 

੭ ਛੁੱਲਾਂ ਦਾ/ ੮ ਨਲ ਨਲਟ/ ੯ ਆਓਜਲ, ਲਾਣਕਾਨੀ /ਨਿਆਨ ਲੌੋਸਟ/ 9੦ ਓਸ ਥਾ 35 ਲੱਦੇ ਛਾ 

ਪਹਿਲਾ ਨ%/ 5੨ ਲੈਰਾਨ) ਫੈਜਨਵ ਅੱਤ ਦੇ /ਇਕ /ਫਰਕੇ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ/ /ਇਸ਼ /ਡਰਕੈ ਟਾ ਆਚਾਰ 

ਰਾਮਾਨੰਦ .ਨ/ 55 ਮਸਲਨ ਮਜ਼ਾਕ, ਠਠਾ/ 56 ਲੱਟਪੱਟ ਹੰਦਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੧੨੧ 
ਚੌਪਈ॥ 

"ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਸਕਰੀ ਕਰੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਨਾਂਹਿ ਸੁ ਡਰੈ। 
ਆਪ ਕਹਾਵੈ ਵਹੁ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਸੰਤ ਨਿੰਦਕ ਵਹੁ ਬੇ ਗੁਰ ਪੀਰ॥ ੭॥ 
ਮਹੰਤ ਕਹੀ, 'ਉਤ ਵਲ ਨ ਜਾਈਓ। ਉਸ ਤੇ ਟਲ ਕੇ ਦੂਰ ਸਿਧਾਈਓ'। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਜੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੈ। ਬਨੈ ਨਹੀ ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਟਰੈ” ॥੮॥ 
ਸੋਊ ਹਮ ਕੋ ਰਾਹ ਬਤਾਓ। ਨਾਮ ਥਾਮ ਐ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਨਾਓ। 
ਜਾ ਦੇਖੈਂ ਹਮ ਉਸ ਕੀ ਸਿਧੀ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੇ ਭਈ ਬ੍ਰਿਧੀਂ ॥੯॥ 
ਅੜੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਸਿਧੀ ਗਵਾਵੈਂ। ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਰਾਹਿ£ ਪਾਇ ਜਾਵੈਂ। 
ਸਤ ਨਾਨਕ ਉਸ ਕਰਹੈਂ ਦਾਸ। ਕਰੈ ਸਿਖ ਉਸ ਅਪਨੋ ਖਾਸ'॥੧੦॥ 

__ ਮਹੱਤ ਬਾਚ- 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲਈਂ ਜੁਦਾਵਰ ਚਿਰ ਜੁੜੋਂ ਸ਼ਹ ਲਜ਼ੇੜਾਜ ਨ੭।। 
ਭਲੇ ਸੁ ਦੱਖਣ ਕੁੰਠ ਮੈਂ ਹੈ ਪਰਗਟ ਸ਼ੁਭ ਥਾਮ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਹੁ ਹੋਤੋ ਥੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਕੰਗਾਲ। ਰਲ ਕਹੂੰ ਤੁਰਯੋ ਸੁ ਸੰਤਨ ਨਾਲ। 
ਬਹੁਤ ਸੈਲ ਉਨ ਪਿਰਿਥਮੈਂ ਕਰਯੋ। ”ਸਿਧ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮਿਲ ਪਰਯੋਂ- ॥੧੨॥ 
ਉਸ ਕੀ ਸੇਵ ਬਹੁਤ ਇਨ ਕਰੀ। ਵਿਦਯਾ ਦਈ ਇਨ੍ਹੈਂ ਉਸ ਭਲੀ। 
ਦਈ ਪੋਥੀ ਐ ਭੇਦ ਦਯੋ ਕੁੱਲ। ਸੋ ਕਰ ਦੀਨੋ ਅਪਨੇ ਤੁੱਲ ॥੧੩॥ 
ਦੇ ਕੈ ਪੋਥੀ ਕਹੀ ਤਿਨ ਬਾਤ। ਜਗਤ ਕਰੀਂ ਨ ਬਹੁ ਬਿਖਯਾਤਿ”। 
ਗੋਪ”" ਰਹੈ ਤੋਂ ਰਹਿਹੈ ਪਾਸ। ਪੁਗਟ ਕਰੈ ਤੋ ਲਹਿ ਜਾਇ ਸਾਸ” ॥੧੪॥ 

5 ਡੇ ਦਰਲਨ ਛੇ ਸਾਸਤ, ਸੱਟ ਦਰਸ਼ਨ- ਜੋਨ ਜੰ ਲੰਨ ਆਯਾ ਲੈਰਨਾ %ਤੇਮਦਾਾੰਂ ਪਰ /ਇਹ 

,#ਟਣੀਕ ਨਗੰਂ/ 2੭ ਟਲ? 2 /ਦੈਆੀ ਵਾਗ; ਧਨ ਸੰਤਨ & ਠਲਤ/ ੪ ਮਹਾਨਲ਼ਟਰਾ (ਘੰਹਿਲ਼ਾਂ 

ਹਨ/ /ਇਲੋ ਦਸ਼ਮ ਆਤਸ਼ਾਹ ਸੰਮਤ ੧੭੬੫ (੧੭੦੮ 22 /ਵੋਚ ਜੱਤੀ ਲੱਤ ਸਮਾਣੇ ਸਨ /ਲੇ ਹਾੰ 'ਸੰਦੇ' 

ਨਾਲ਼ ਡੱਟ ਹੌਣਾੰ./ /ਏਹ ਚੱਕਾ ਤਖਤ ਹੰ/ ੬ ਕੁੱਟ, ਗੁੱਠ ਕੱਨ% ੭ ਨੰਤੇ ਤੱਤ /ਵੇਜ /ਨੋਨ? € //ਆ 

(ਨਲ /0%)/ ੯ ਸ਼ਮਨ; ਲਰਾਬਰ' ਦਾ/ 52 ਪੁਨ ਅਲ੍ਹੂਠੀਂ (ਪਗਟ ਨਾ ਹੱਟ£/ 55 ਨੁਘਤ/ 

52੭ ਸਾਥ? 



ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੜ੍ਹ ਨਾਰੀ, ਮਾਯਾ, ਤੁਰਾ", ਸ਼ਸਤਰ, ਪਾਰਸ ਜੋਇ। 
ਸਿੱਧ ਔਖਧੀਂ ਮੰਤੁ ਤੰਤੁ ਖੋਹਤ ਰਾਜੇ ਸੋਇ॥੧੫॥ ਰ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਾਹਿ ਪਤਸਾਹਿ ਨ ਛਾਡੈਂ' ਗੈਲ। ਮਾਰੈਂ ਤੁਰਤ ਜਿੰਦ ਅਪਨੀ ਭੈਲਾਂ। ਰ 
ਵਹੁ ਜਾਣੈ ਯਹ ਲੈ ਜਗ ਪਤਿਸਾਹੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਹੀਂਂ ॥੧੬॥ 
ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇਵੈ ਮਾਰ। ਯਹ ਇਸ ਭੈ ਤੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਖ੍ਹਾਰ। 
ਅਰ ਚਾਹੈ ਵਹ ਨਿਜ ਹਥ ਲੀਯੋ। ਸ੍ੀਕਨ“ ਜਿਮ ਉਸ ਮਾਰਨ ਕੀਯੋ'॥੧੭॥ 
ਅਬ ਸੁਨੀਯੋ ਪੋਥੀ ਕੋ ਨਾਮ। ਸਿਧ ਅਨੁਣੀਆਂ ਮੰਤੁਨ ਥਾਮ। 
ਹੁਤੋ ਗੋਰਖ ਕੋ ਚੇਲਾ ਖਾਸ। ਮਹਿਤ ਕਹੀ ਸੁਨ ਬਡਿਅਨ ਪਾਸ॥੧੮॥ 
ਪੋਥੀ ਮੈਂ ਬੀ ਵਿਦਯਾ ਸੱਭ। ਜੋਊ ਜਗ ਮੈਂ ਹੁਤੀ ਅਲੱਭ। 
ਮੰਤਨ ਵਿਦਯਾ, ਤੰਤ੍ੂਨ ਸਾਰ। ਜੰਤੂ ਜੁਗਤ ਐ ਮਹੂਰਤ ਵਾਰ॥੧੯॥ 
ਪਾਰਸ ਲਭਣ ਰਸਾਇਣ ਕਾਰ। “ਨਾਗਾ ਅਸਜਣੀਐ ਸਿਧ ਸਾਰ। 
ਰੁਦੁ ਜਾਲ ਬਿਧ ਇੰਦੁਹ ਜਾਲਾ। ਅਧਭੂਤ ਖੇਡ ਐਂ ਉਡੀਸਹ' ਚਾਲ॥੨੦॥ 
ਜਲ ਮੈਂ ਮਿਲਨੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨ। ਐ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਅਕਾਸ਼ ਉਡਾਨ। 
ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵਨ ਲਾਵਨ ਬਿੱਧ। ਵਿਚ ਵੜ ਖੜਨ ਖਾਵਨ ਸਿੱਧ॥੨੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਸੈ ਜਾਪ ਕੇ ਜਪੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿਧੀ ਹੁਇ ਜਾਇ। 
ਦੁੱਧ ਪੁਤ ਧਨ ਲਛਮੀ, ਜਿਸੇ ਚਾਹੈ ਲਏ ਦਿਵਾਇ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭੂਮ ਮੱਧ ਸਭ ਹੀ ਦਰਸਾਵਨ। ਲੁਕੀ ਢੁਕੀ ਸਭ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਵਨ। 
ਬੂਟੀ ਬੁਲਾਵਣ, ਬਨਹ”” ਜਗਾਵਣ। ਪਾਰਸ ਪੌਰਸ” ਬਿਧ ਬਣਾਵਣ॥੨੩॥ 
ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੈ ਮਰਦ। ਮਰਦੋਂ ਭੀ ਸੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਰਦ। 
ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਪਰ ਚਿਤ ਕੀ ਜਾਨਨ। ਮੋਹਨ"? ਚਾਟਨ ਤੋੜਨ ਬੁਲਾਨਨ॥੨੪॥ 

9 ਤਰੰਨ, ਘੰਤਾ/ ੨ ਦਵਾ ਦਾਨੂ/ = ਡਰ (ਨਾਲ), ਨੰ (ਆੱਹਤ)/ ੪ ੫ਸ, ਕੱਲ/ ੫ ਨਗੱਕਾਂ ਨੰ/ 
੬ ਵਾੰਡਿਆਲ? ਆਨਨਾਨ? .੭ ਸੱ ਦੇ ਯੰਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ/ਏਕਾ ਝਟ/ ੮ /ਨਲੀਆਂ ਨਨਆਂ ਨੂੰ ਅੰਹਾ 

ਨੰਣ ਲਈਂ ਝਣਾਣੇ ਸਾਲ ਲੇ /ਇਦ ਝਣ/ਇਆ ਕਰਦਾ. /ਨਵ ਤਾ /ਟੈਂਦੂ ਟੇ ਲਲ/ ੯ ਲੱਨਾਲ ਦਾ ਕਟਕ 

੭7ੰਦ ਦਾ /ਲ਼ਾਲਾ; ਲੈ ਸਾਦੂ ਟੂਣੇ ਭਈਂ ਪੁਨੈੱਸ ਨ ਓਤੀਨਾ ਦਾ ਲਾਦੂ/ 9੦ ਵਣ; ਸੰਗਲ) 95 ਛਹਣ; 

ਛਹਾਉਣ/ 5੨ ਲੰਹੌਲ਼ ਕਰਨ; ਪੱਖਾ ਦੋਣ; ਭਰਨ ਲੌਣ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੨੩ 

ਦੁਸ਼ਟਹਿ ਮਾਰਨ ਚੇਰਨ' ਬਚੈਯੇ। ਤਾਰੇ ਅੰਬਰੋਂ ਤੋੜ ਮੰਗੈਯੇ। 
ਅੜਯੋ ਕਿਲ੍ਹੋਂ ਕੀ ਤੋੜਨ ਬਿਧ। ਮਦਾਨ ਲੜਾਈ ਜਿਤ ਹੋਇ ਸਿੱਧ॥੨੫॥ 
ਪੌਨ ਵਗਾਵੈ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੈ। ਜਿਧਰੋਂ ਮੰਗਾਵੈ ਜਿਧਰ ਚਲਾਵੇ। 
ਫ਼ਰਾ ਨਵਾਂ ਐਗਤਲੀ ਸਾਂਝੇ! ਕਹ ਹਜ਼ਘ ਤਿੱਲ (੍ਰਿਸਾ ਨ ਜਾਂਵਡਕਠ£ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

_ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਗਣ ਸੁ ਗਣ ਦੇਵਤ ਸਿਧ ਅਰ ਬੀਰਾ। 
ਜੱਫਾ ਰੱਛਂ' ਕਿੰਨਰਾਂ ਸੁਲੱਛ ਆਵੈ ਪੜੇ ਮਤ “ਧੀਰ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸੈ ਜਿਤਾਵੈ ਜਿੱਤੇ ਸੋਈ। ਹਰਾਵੈ ਜਿਸੇ ਹਾਰੋ ਵੀ ਓਈ। 
ਸ਼ੇਰ ਸਰਪ ਬਿੱਛੂ ਮਛਰ ਮੱਖ। ਰਾਜ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸੁੱਖ॥੨੮॥ 
ਚੋਰ ਠੱਗ ਔ ਬਿਸਚਰ' ਬ਼ਿਖ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਬਦ ਤਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਖ। 
ਆਪ ਪਹੂੰਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਇ। ਮਰੈ ਜੁ ਸਰਪੋਂ ਜਿਵੈਂ- ਭੀ ਸੋਇ॥੨੯॥ 
ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਤੋਂ ਹਲਕਾਯਾ ਹੋਇ। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਬਿਸ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ। 
ਸ਼ੇਰ ਬਾਘ ਐਂ ਹੇਲੋਂ '“ਬਘਯਾੜ। ਹਾਥ ਮੁੱਖ ਨਹਿੰ ਸਕੈ ਉਘਾੜ॥੩੮॥ 
ਬਿਰਛ ਬਿਧੀ ਜੌ ਧਰਨ" ਉਪਾਈ। ਅਰਕ ਸੁ ਆਦ ਭੁਲਾਵੈ ਤਾਈਂ। 
ਸੰਖੀਓ' ਅਫ਼ੀਮ ਸ਼ਰਾਬ ਭੰਗਾਈ। ਬਿਖ ਭੱਖੀ' ਸਭ ਦੇਹਿ ਹਟਾਈ॥੩੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

“ਅਸ਼ਟ ਸਿਧੀ 'ਅਣਮੰ, ਮਹਿਮਾ", ਗਰੁਮਾ", ਲਘੁਮਾ"”, ਪ੍ਰਾਪਤਿ"। 
ਕਾਮਹਿ" ਔ ਬਸੀਕਰਣ” ਸੇ, ਈਸ਼ਤ” ਹੋਵੈ ਸਭਿ॥੩੨॥ 

ਰ ਸੋਰਠਾ॥ 

ਭੂਤੈ>” ਅ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਵਿੱਖਤ”₹ ਭੀ ਕਾਲ ਜੋ। 
ਸੋਊ ਦਯੋ ਵਖਾਨ”£ ਜਉ ਵਰਤਯੋ ਥੋ ਇਨ ਮਧੈ॥੩੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸਭ ਗੁਣ ਪੌਥੀ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੁ ““ਮਿਤ ਬਡ ਹੋਇ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ, ਮੁਕਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ॥੩੪॥ 

9 ਲੇੱਲਆਂ ਨੰ/ ੨ ਠੰਢੀਂ ਤੇਜ ਹਵਾ ਲਨਫ/ ਤਾ ਲਵੰਸਾ ਵੱ6/ # ਕਲਰ ਦਾਸਵਾ /ਦੇਚਾ ਨ/ਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਂਵਤੇ/ 

੫ ਰਾਕਨਾ/ ੬ ਕਲਰ ਦੀ ਨਭਾ /ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਏੋਵਤੰ/ ੭ ਹੰਨਜ ਹੈਂ ਲਾਵੇ (ਓਨਾਂ ਨੰ?/ ੮ ਯੱਹਿਰ ਸਣ 

ਵਾਲੋ/ ੯ ਜਨ੫ਦ/ %੭ ਲੱਘਆਤ ਵਰਗਾ ਮਾਸਾਹਾਨੀ ਜਨਵਰ/ 95੧ ਧਰਤੀ/ 9੭ ਸੱਖੰਆ ੰਹਰਾ/ 9= 

ਖਾਣੀ ਟੱਈ/ “ਅਨ /ਨੱਨਆ %-੭5 ਅਨਾਂ ਨੱਧਆਂ ਟੇ ਨ ੨੭ ਝੂਤ ਕਾਲ ਲੰਘ ਆ ਨਲ 
੨੨ ਆਓਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਨ ੨੪ ਦਸ ਏੋਣ/ ੨੭ ਵੱਡਾ ਕੱਤ ਵਾਲਾ ਝਹ-ਮੱਡਾ/ 



੧੨੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸੀ ਪੋਥੀ ਬੰਦੈ ਪਾਈ। ਪਚਾਇ ਨ ਸਕਜੋ ਸੁ ਦਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 
ਔਰ ਸੰਤਨ ਕੋ ਲੇਵੈ ਅੰਤ। ਹੈ "ਨਿੰਦਕ ਵਹਿ ਅਤਿ ਹੀ ਸੰਤ॥੩੫॥ 
ਜ਼ਰੂਰ ਨ ਜਾਈਓ ਤੁਮ ਉਤ ਵੱਲ'। ਕਹੀ ਮਹੰਤ ਬਹੁ ਬਾਰ ਇਮ ਗੱਲ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰ: 'ਹਮ ਮਿਟੈ ਨ ਮੁਰ”। ਦੇਖ ਜਾਹਿੰਗੇ ਉਸੈ ਜ਼ਰੁਰ॥੩੬॥ 
ਜਿਮ ਤੁਮ ਬਾਜਨ” ਖਾਈ ਜ੍ਰਾਰ। ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਹਾਰ। 
ਹਮਰੇ ਸਾਥ ਦਯੋ ਇਕ ਚੇਲਾ। ਦੇਖ ਆਵੈ ਵਹੁ ਹਮਰੋ ਮੇਲਾ॥੩੭॥ 
ਜੋ ਸਤ ਨਾਨਕ ਕਲਾ ਸਵਾਈ!”। ਉਸੇ ਲੇਹਿੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲਾਈ'। 
ਯੌ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਵਾਂ“ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਪੁਛਸੋ ਰਾਹਿ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪੁਰੇਂ॥੩੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ਤਿਹ, ਉਤਰੇ ਦੇਖ ਸਥਾਨ। 
ਬਿਨ ਬੈਲੀਂ ਹਾਰਟ? ਚਲੈ, ਲਖੈਂਦ ਅਚੰਭ ਜਹਾਨ॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ ਬੇਸ਼“ ਬਨਾਈ। ਦੇਖਤ ਚਿਤ ਜਿਸ ਰਹੈ ਲੁਭਾਈ। 
ਪਲੰਘ ਅੰਦਰ ਥੋ ਤਹ ਇਕ ਡਹਾ। ਗੱਦੀ ਸਿਰਹਾਣੰ ਉਪਰ ਅਹਾ॥੪੦॥ 
ਸਵਾ ਸੁ ਗਨ ਧਰ” ਉੱਚੋ ਰਹੈ। ਨਾਇਣ ਦਾਸ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਬਹੈਂ। 
ਔਰ ਬਹੇ ਤਿਸ ਦੇਇ ਗਿਰਾਇ। ਇਸੇ ਬਿਉਂਤ ਥੇ ਉਨ੍ਹੈ ਬਨਾਇ॥੪੧॥ 

ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਤਬ ਉਨ ਕਹਯੋ 'ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੋਰਾ'...) 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਪਹੁੰਚਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹ ਸਮੈਂ, ਗਯੋ ਬੱਦੋ ਕਹੁ ਔਰ। 
ਪਲੰਘ ਸ਼ਿੰਗਾਰਯੋ ਦੇਖਿ ਕੈ ਗੁਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਦੌਰ”॥੧॥ 

ਚੌਪਈ। 

ਤਿਸ ਕੇ ਬਕਰੇ ਸਿੰਘਨ ਘਾਏਂ'”। ਕਾਟ ਕੁਟ ਦਏ ਦੇਗਨ”” ਪਾਏ। 
ਤਿਸ ਚੇਲੇ ਜਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਕ੍ਰਾਇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਆਏ ਨਾਰ॥੨॥ 

9 ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ /ਨਂਦਕ/ > ੭ਲ ਇਕਾ ਟੰ/ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੰ) 2 ਵੱਡ ਲ੍ਹਤੀ ੫ ਸੰ? ੬ ਘਰ” ਰੰ 

ਨਗਗੀ/ ੭ ਹਰਟ/ ੮ ਵੋਰ/ ੯ ਨਹਤ (ਲੰਗੰ)/ ੧੭ ਸ਼ਰਤਾੰ/ 55 ਠੱਤ ਕੇ ਭਟ4ਟ/ ੧2 ਕੋਠੇ ਝਟਕਾ 
/ਦਤ/ 9= ਏਨਾਂ (#ਵਚ ੦ /ਇ2?/ 55 ਨਾਲ਼/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਸੇ ੧੨੫ 

ਦੇਖਤ ਪਲੰਘ ਸੁ ਅਤਿ ਰੁਹ ਭਰਯੋ। ਕੋਧਤ ਬੀਰਨ ਹੁਕਮ ਕੋ ਕਰਜੋ। 
ਜਾ ਬੀਰਨ ਤਬ ਪਲੰਘ ਉਠਾਯਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਹਿ ਸਾਥ ਦਬਾਯਾ॥੩॥ 
ਫੇਰ ਮਵੱਕਲ' ਲਾਯੋ ਤਾਨ। ਤੌ ਫਿਰ ਉਠਜਯੋ ਨ ਅੰਗੁਲ” ਸਮਾਨ॥੪॥ 
ਪਲੰਘ ਅਚੱਲ ਲਖ ਹੁਇ ਗਯੋ ਕੋਇਲਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਥ ਫਿਰ ਮੂਕੱਲਨ ਬੋਲਾ। 
'ਤੁਰਤ ਇਸੈ ਕੀ ਜਾਨ ਉਡਾਵੋਂ। ਇਤੀ ਦੇਰ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਲਾਵੇ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਮਵਕੱਲਨ ਉਸ ਕਹਯੋ, 'ਹਮ ਕਿਛ ਰਖਯੋ ਨ ਤਾਣ। 
ਜੌ ਇਨ ਕੋ ਹਮ ਦੁਖ ਦੇਵੇਂ, ਸੋ ਪਵੈ ਹਮ ਪਰ ਆਣ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਉਸ ਕੋ ਹਮ ਦੁਖ ਚਹੈਂ ਲਾਯਾ। ਹੋਤ ਰਿਦੇ ਹਮ ਦੋਖ ਸਵਾਯਾ”। 
ਜੌ ਹਮ ਇਸ ਕੇ ਨੇੜੈ ਜਾਵੈਂ। ਤੇਜ ਅਗਨਿ ਸੋਂ ਹਮੈਂ ਜਲਾਵੈ'।੭॥ 
ਤਦੈ ਮਵਕਲਨ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। ਇਨ ਕੈ ਆਗੈ ਹਮ ਭਏ ਹਾਰੀ। 
ਜਬ ਹਮ ਉਨ ਕੈ ਨੇੜੇ ਜਾਵੈਂ। ਆਪ ਕੋਪ” ਤੇ ਆਪ ਜਲਾਵੈਂ॥੮॥ 
ਛੁਟੈ ਤਬੈ ਜਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ। ਹੋਹਿ ਸੀਤਲ ਤਬ ਅਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ'। 
ਐਸੇ ਸੁਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਨ“। ਭਯੋ ਅਚੰਭੇ ਅਤਿ ਭੈ ਕੈਨ॥੯॥ 
ਜਬ ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਨੀ ਦੇਖਾ। ਅਪਨੇ ਬਲ ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਹੁ ਲੇਖਾ। 
ਫਿਰ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬੀਰ ਚਲਾਏ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨੈ ਥੇ ਬਕਰੇ ਘਾਏ॥੧੦॥ 

ਸਰਠਾ॥ 

ਸੋ ਫਿਰ ਆਏ ਬੀਰ, ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਢਿਗ ਸੁਨ ਢੁਕੈ”। 
ਉਨ ਕੋ ਰੱਛਕ' ਤੀਰ, ਫਿਰੈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਜਿਮ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੀਰ ਫਿਰੇ ਜਬ ਸਿਖਨ ਤੇ ਤਬ ਉਨ ਨਿਸਚੇ ਆਇ। 
'ਏ ਪੂਰੇ ਹੈਂ' ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਨ ਸਿਖਨ ਸਮ”? ਹਮ ਨਾਹਿ॥੧੨॥ 

$ ਕੰਸ ਸਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: (%) ਠੂਤ ਪੁੱਤ ਅਲਵਾ /ਨੈੱਨਲੋਂ ਦਲ ਹੱਛੋ ਖਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਹਿਨ ਅੰਨੇ ਸ਼ਾਂਟੇ 

ਹਨ) ੨ ਓੰਗਲ ਭਰ (ਰਤਾ ਵ?/ = ਵਧੌਰਾ/ 9 ਕੁੱਧ (/ਵੋਚ ਆ ਕ)/ ੫ ਲੱਲਹ ਬਜਨ/ ੬ ਕਾਟ; 

ਨਕਸ਼ਾਨ; ਕ#/ ੭ ਨੰੜੇ ਆਏ? ੮ ਗੱ8#%ਕ ਗੱਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੰ/ ੯ #ਵਲਨੁੰ ਦਾ ਚੰਨ: /ਦੇਸ਼ਨੁੰ ਰਾਣ 

%ਨਸ਼ਾਰ /ਦੈਲੂਕਰਨਾ ਨੇ ਨੁਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਕੇ ਓਸ ਦੋ /ਡੱਲੜ ਤੌਂ /ਏਹ ਚਕ ਸੁਣਾਇਆ 92 ਅਮਨ; 
ਵਠਗਾ/ 



੧੨੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਅਧੀਨ ਹੁਇ ਚਰਨੀ ਪਰਯੋ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਰਜੋ। 
'ਕੋ ਤੂੰ ਪੰਥੀ? ਕੌ ਗੁਰ ਤੇਰਾ? ਕਰੇ ਮਸਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੇਰਾ॥੧੩॥ 
ਕਯਾ ਤੁਧ ਸਮਸਰ" ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ? 
ਕਯਾ “ਬਡ ਕਲਾ ਇਕ ਤੁਮਹੀ ਮਾਂਹੀ?...॥੧੪॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਕਰੇ ਮਸਕਰੀ ਸੱਤ ਜੋ, ਸੋਊ ਹੋਹਿ ਖੁਵਾਰ। 
“ਭਾਂਡ ਭਗਤੀਏ ਡੂਮ” ਲੁਕ“, ਇਨ ਕੀ ਹੈ ਯਹ ਕਾਰ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਉਨ ਕਹਜੇ, 'ਸੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਿ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੋਰਾ। 
ਪਿਛਲੀ ਬਾਤ ਮਾਫ ਹਮ ਕੀਜੈ। ਅਬ ਹੁਇ ਫਿਰ ਤੌ ਜੀ ਆਯੋ ਕੀਜੈ॥੧੬॥ 
ਅਬ ਮੈਂ ਭਯੋ ਤੁਮਾਰੋ ਦਾਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇ ਖਾਸ। 
ਹਮ ਕੋ ਕੀਜੈ ਅਪਨੋ ਦਾਸ। ਦਾਸ.ਜਾਨਾਂ ਰਾਖੋ ਨਿਜ ਪਾਸ'॥੧੭॥ 

(ਬੰਦੇ 'ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਐਸੇ ਉਨ ਬਚ? ਕਹੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਨਜਾਇਾ'। 
ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੀਨੌ ਚਰਨਨ ਲਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਸਿਖ ਬਨਨੋ ਔਖਾ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਰਖ ਹੋਇ ਨ ਤੋਖਾ"। 
ਸਿੱਖ ਬਨੈ ਜਬ ਖੋਏ ਭਰਮ। ਸਿੱਖ ਬਨਨ ਕੈ ਕਠਨ ਸੁ ਕਰਮ॥੨॥ 
ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਜੋ ਆਪਾ ਖੋਵੈ। ਮੇਟ ਕੁਲੈ ਨਿਜ ਗੁਰ ਕੁਲ ਹੋਵੈ। 
ਜਿਮ ਕਰ ਕੀਟ ਨਿਜ ਕੁਲੈ ਤਿਆਗੇ। ਭਵੈ ਭਰਿੰਗੀਂ” ਉਸ ਕੁਲ ਲਾਗੇ!॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਵਾਲੋਂ ਨਿਕੀ ਖੰਨਯੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰੀਤਿ। 
ਸਿਰ ਤੇ ਪਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਉਂ ਡਰੇ ਮਧ ਚੀਤ'॥੪॥ 

9 ਸ਼ਨਾਲਰ ਦ/ ੭ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਲਾ ਅਕਤੰ/ = ਮੰਦਰਾਂ /ਵੇਜ ਨਾਉਂਣ ਵਾਲ/ 8 /ਏਕ ਨਂਦਾੱ ਲਤ 

#ਰਾਨੰ/ ੫ ਲੱਕ/ ੬ ਜਾਣ &/ ੭ ਲਲਨ/ ੮ /ਨੋਵਾ ਕੇ ਝਕਾ ਕ&/ ੯ ਤੱਖਲਾ ਡਠ ਸੰ/ ੧੦ /ਇਕ 

ਪਕਾ ਦਾ/ਤਤਲ) /ਨੈਲਨਨ /ਏਹ ਅਨੇਕ ਲਤ ਦੇ ਕੰਝੋ ਪਤੀਂਗਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੂਪ ਲਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹ/ 



ਸ੍ਰੀਂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ੍ ੧੨੭ 

ਜੋ ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੈ ਸੋ ਉਨ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। 
ਧਰਜਯੋ ਸੁ 'ਬੰਦਾ' ਨਾਮ ਤਿਸ, ਤਿਨ ਕਰ ਲੀਯੋ ਪੁਰਮਾਨ'॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦੋ “ਪਗ ਪਰਜੋ। ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਪੈ ਹਥ ਧਰਜੋ। 
ਬੰਦੈ ਕਹੀ, 'ਕਿਛ ਆਗਜਾ ਦੇਹੁ। ਖਿਜਮਤ” ਹਮੈ ਕੋਊ ਬਖ਼ਸੇਹੁ'॥੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਤੁਮ ਜੋਗ ਯਹਿ ਕਾਰ। ਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਘਾਤੀ” ਮਾਰ। 
ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਮਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰੀਂ ਪਹਾਰ“। ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਂਪੀ ਤਿਸ ਯਹਿ ਕਾਰ॥੭॥ 
'ਸਿੱਖਨ ਰੱਖ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੀਓ'। ਦਾਸ ਹੋਇ ਤਾਂ ਉਸੈ ਉਬਰੀਓ”। 
ਦਿਲੀਓ' ਲਗ ਕਰ ਦੰਗਾ ਮਚਾਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਬਤ ਸਭ “ਧੂੜ ਮਿਲਾਵੋ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਿਰਛਨ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋ ਲਗੈ ਕਹਿ 'ਬੰਦੋ' ਉਸ ਜੱਗ। 
ਹਮਰੋਂ ਬੰਦੋ ਤੂੰ ਬਨ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਇੰ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੀ ਜੋ ਬੰਦੈ ਸੁ ਉਨ ਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। 
ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਜਗਤ ਗਲ, 'ਕੀਯੋ ਬੰਦਾ ਭਰਪੂਰ'॥੧੦॥ 
ਬੰਦੇ ਗੁਰ ਖੰਡਾ ਦਯੋ ਲਯੋ ਉਨੇਂ ਗਲ ਪਾਇ। 
ਖਾਲਸੋ ਦੇਖ ਸੁ ਵਿਟਰਿਓ ਤਿਨ ਖੰਡੋ ਲਯੋ ਛਿਨਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਫਰਯਾਦ ਉਨ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਸ ਹਸ ਚਿਤ ਬਿਚਰੀ। 
'ਚੀਜ ਆਪਨੀ ਇ੍ਹੈਂ ਸੰਭਾਰੀਂ"। ਭਯੋ ਖਾਲਸੈ ਅਬ "ਕਲ ਧਾਰੀ'॥੧੨॥ 
ਬੰਦੈ ਕੋ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਪੰਜ ਤੀਰ। ਕਹਯੋ ਸਤਿਗੁਰ, 'ਇਹ ਪੰਜ ਹੈਂ ਬੀਰ। 
ਪੜੈ ਲੋੜ ਜਿਤ ਵਲ ਤੁਹਿ ਆਇ। ਇਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕ ਦਈਂ' ਚਲਾਇ॥੧੩॥ 
ਪੌਣ ਵਗੈ ਔ ਧੂੜ ਉਡਾਇ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਧ ਹੁਇ ਆਇ। 
ਉਲਟੇ ਫੌਜ ਪੌਨ ਪਲਟਾਇ'”। ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਫਤ੍ਰੇ ਜੰਗ ਪਾਇੰ॥੧੪॥ 

5 ਪਵਨ; #ਨ /ਨ5%/ 2 ਪੰਗੀਂ 6ਆ ਲਰਨੀਂ ਫਨ/ ਤੇ /#ਦਮਤ, ਲੋਣਾ/ 5 ਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਾਂਤਲ/ ੪ “ਹਾ=/ & ਸਦ ਕਰ ਮਦ .੭ ਇੰਧਾਨ ਕਦ ੮ /ਨਟਾੰਂ /ਵੇਚ /ਨਲਾ /ਏ5, ਖਾਕਾ 

/ਨਆਹ ਕਰ /ਇ5) ੯ /ਨੋਹਾਲ/ 9੦ ਝੰਹ (/ਨਿਆ?/ 55 ਸੰਭਾਲ /ਦਂਤ) ੧੭ ਸਕਤੀਨਾਨ 9= ਪਲਟਾ 
ਨਵੀ 



੧੨੯ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

___ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋਇ ਸਿਖ ਤੁਮ ਆ ਮਿਲੈ, ਤਿਨ ਤੂੰ ਲਈਂ ਮਿਲਾਇ। 
ਆਦਰ ਦੇ ਦੇ 'ਭਾਂਤਿ ਭਲ ਆਗੇ ਦਯੋ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸਿੰਘ ਮਝੈਲਨ ਲਈਂ ਬੁਲਾਇ। ਉਨ ਕੋ ਮੁਹਰੇ ਲੀਜੋ ਲਾਇ। 
ਓਇ ਹੈਂ ਮਹਾਂ ਸੂਰ” ਅਤਿ ਹਠੀ। ਉਨ ਤੇ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਜਾਇ ਨਠੀ॥੧੬॥ 
ਓਇ ਹੈਂ ਸੂਰ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ। ਉਨ ਪੈਂ ਹੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਰ 
ਓਇ ਹੈਂ ਗੁਰ ਨਿਜ ਪੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਓਇ “ਸੂਰਨ ਮੈਂ ਹੈਂ ਅਤਿ ਸੂਰੇ॥੧੭॥ 

_ ਓਇ ਨਿਜ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਗਤ। ਉਨ ਮੈਂ ਹੈ ਸਭ ਹਮਰੀ ਸ਼ਕਤਿ। 
ਉਨ ਕੋ ਹਮ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਹਮ ਬਖਸ਼ੀ ਉਨ ਲਈ ਸੰਭਾਈ॥੧੮॥ 
ਹਮ ਮੈਂ ਉਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹਿ। ਉਨ ਮੈਂ ਹਮ, ਓਇ ਹਮਰੇ ਮਾਂਹਿ'। 
ਐਸੇ ਬੰਦਾ ਦਯੋ ਸਮਝਾਇ। ਚੰਗੀ ਵਿਧ“ ਵਹਿ ਚਹੈ ਕਮਾਇ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਯਾ ਦਈ, ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੇ ਜਾਣ। 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਘਏ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨੋ ਘਾਣ”॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਆਗਯਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ। ਸੋ ਬੰਦੈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। 
ਪਾਰੇ ਸੀ ਭਜੀਉ ਬੋ ਬਾਵ ਸਿ ਸਿਧੀ ਵਰ ੩॥ 
ਤਬ ਗੁਰ, ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਰਲਾਏ। ਬਾਬੇ “ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਏ। 
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਔਣਿਨ ਸਿੰਘ ਭਲੇ। ਭੇ ਹਜੂਰ ਭੂਜੰਗੀ ਸੰਗ ਬੰਦੈ ਘਲੇ॥੨੨॥ 
“ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਲ "'ਮੀਰਪੁਰ ਪੱਟੀ ਵਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਦਏ ਭਾਈ ਚਾਰੋ। 
ਔਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਡ ਸਿਦਕ ਵਾਰੇ। ਰਹਤ ਹਜੂਰ ਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ॥੨੩॥ 
ਮਝੈਲ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। 'ਦੇਖਤ ਆਯੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਪਾਸ। 

ਰੱਤ? ਫੰਨਾ/ ੬ ਆਣ #ਹੰ/ ੭ ਘਤ; ਆਰਨ) ੮ ਵਸਮੰਨ ਲਾ ਟਾ ਹਹੂਰਾਂ #% ਤੰਹਣ ਸ਼ਹਲਜ਼ਾਦ; 

/ਲੋਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਐ ਲਾ ਨੇ ਝਾਲਾ ਲੰਦਾ/ਨਂ/ ਸ਼ਹਾਟਰ ਨਾਲ ਪੰਸਾਸ਼ ਗੇੱਲਿਆ,/ ੯ ਲਾਲਾ /ਲਨੱਦ ਨ ਤੌਹਣ 

ਦਾ #/ਤਰ/ 9੦ ਬੱਲ ਲੱਤ ਫਾ ਜੱਟ; #ੰਰ£ਰ ਪੱਟਾੰ ਛਾ ਫਸਨੰਕ /ਨੇਸ਼ ਨੰ ਕਲਲੰਧਿਰ ਤੱ ਅਨਤ ਪਾਣ 

ਕਾਰਾ, /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਮੇਲ ਲੀ ਨੰ ਅਬਜਲ ਨਗਰ ਤੱ ਲੱਦ ਝਹਾਦਰ' ਨਾਲ ਗੇੱਜਆ ਆ) ਸੰਤ ੧੭੬੭ 

(9੭5੦ 02 /ਵੋਚ ਲਦ ਝੰਦ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਆਨਾ ਤਾਂ /ਇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ 6ਲਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸ7#ਆ/ /ਏਹ ਲੰਏੇ 
ਸ਼ਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗ/ਇੱਲ /ਵਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੋਂਇਆ/ 55 .#ੰਰਘਰ ਪੱਟਾੰ ਫਾਲਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੨੯ 

ਜੋ ਹੈਂ ਦੋਖੀ ਖਾਲਸੈ ਭਾਰੇ। ਜਿਨੈ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦੈ ਹੈਂ ਮਾਰੇ॥੨੪॥ 
ਕਰਯੋ ਖੋਟ ਨਿਜ ਪਰਬਤ ਵਾਰਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਲੂਟੋ ਖੁਬ ਪਹਾਰਨ'”। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਜੀਦੈ? ਲੀਜੋ ਮਾਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਰਦਾ ਤਿਹਿ ਕਰਯੋ ਖੁਵਾਰ'॥੨੫॥ 

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ” 
` (ਜੋ ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਖੁਸ਼ ਰਖੈਂ ਤੋਂ ਰਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। 
'ਹਜੁਰੋਂ! ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਈ। ਹਜੁਚੋਂ ਮੁਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਈ॥੧॥ 
ਖਾਲਸੋ ਮਾਰੈ ਤੁਰਕਨ ਤੁਮ ਤਾਣੈ“। ਤੁਰਕ ਗਏ ਹਮ ਦਰਗਾਹੋਂ' ਜਾਣੈ। 
ਜੌ ਬੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੈ। ਤਬ ਹਮ ਇਨ ਕੈ ਨਾਲ ਨ ਰਾਹੈਂ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਨੀਓ ਖੁਸ਼ ਭਏ, ਸੋਉ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੀਨ। 
ਨਾ ਮੰਨੈ ਜਬ ਖਾਲਸੈ ਤਬ ਹੁਵੈਗੀ ਤੁਮਰੀ ਹੀਨ'॥੩॥ 
ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਖੁਸ਼ ਰਖੈਂ' ਤੌਂ ਰਹੈਂ' ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖਿ। 
ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਦੁਖ ਦੇਵੈ, ਤੌ ਤੂੰ ਪਾਵੈਂ ਦੁੱਖ॥੪॥ 

ਚਿੱਠੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਲਿਖਾਇ। ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਜੁ ਸਿੰਘ ਰਹਾਇੰ॥੫॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਆਇ ਮਿਲੈ ਖਾਲਸੇ, ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਲੇਹਿ। 
ਜੋ ਆਇ ਰਲੈ ਨ ਖਾਲਸੇ, ਰੱਯਤ” ਤਿਸੈ ਬਣੇਹੁ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਕਹੀ, “ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਬ। 'ਹਮ ਮਾਨੈਂਗਾ ਸਿੰਘਨ ਬਾਤ। 
ਭੀੜ ਪੜੈ ਜਹਿੰ ਹਮ ਪਰ ਆਇ। ਤਹ ਤੁਮ ਕਰਨੀ ਬਨਗੁ ਸਹਾਇ॥੭॥ 
ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਕਿਛ ਹਮ ਭੀ ਦੱਯੈ। ਜਿਮ ਪਤਿਆਰੋਂ” ਜਗ ਮੈਂ ਪੱਯੈ। 
ਜੌ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਧੋਹੁ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲਯੋ ਅਗਲੀ ਖੋਹੁ'॥੮॥ 

5 ਵਾਰ ਕਰਨ; ਆਹੰ/ ੨ ਵਨੰਦ ਸ਼ਨ; /ਨੈਨਹੰਦ ਦਾ ਨਲੌੋਟਾਰ/ = (ਣਾ? #ਰਜ਼ਦਾਲ਼ਤ - ਅਰਜ਼ 

ਪੁਾਰਥਨਾ/ # ਨਕਤਾੰ ਨਠ਼/ ੫ ਰਹ? ੬ ਹਾਨਨ ਹਨ) ੭ ਘਤੀ ਫੋਲੋ/ ੮ ਖਰਲ ਦਾਸ) ੯ ਹੱ ਆਲੇ 

ਹੱਥਾ ਲੱਤ ਕੰ/ 9੦ ਤਸੱ5 /ਨੈਲਾ/ 



੧੩੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਤਿਸ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰ ਯੌ ਪੁਨ” ਕਹੀ। 'ਸੈਂਪ ਸਭੀ ਹਮ ਖਾਲਸੈ ਦਈ। 
ਹਮਨੈ ਖਾਲਸੇ ਤੂੰ ਭੀ ਰਲਾਯਾ। ਤੈਂ ਭੀ ਖਾਲਸਯੋਂ ਵੰਡਾ ਪਾਯਾ॥੯॥ 
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਥ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਇ ਬਾਤ'। 
ਯੌ ਸੁਨ ਬੰਦੈ ਕਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਡੇਰਾ ਤੋਰਯੋ ਸਿਰਹੰਦੈ ਦਾਈ॥੧੦॥ 

ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ 

(...ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਤਿਸ ਸੋਊ ਦਿਵਾਵੈ) 
ਦਹਰਾ॥ 

=ਤੌ ਚਿਤ ਬੰਦੈ ਇਮ ਅਈ, 'ਅਬ ਲੀਜੈ ਬਚਨ ਪੁਤੋਇ”। 
ਸਦ ਸਿੰਘਨ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਇ ਕੇ ਬਿੱਚੈ' ਆਪ ਖਲੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲੱਯੈ ਪਰਤਾਈ। ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਤਿਨ ਲਏ ਬੁਲਾਈ। 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਵਿਚ ਆਪ ਖਲੋਯੋ। ਸੁਬਤ੍ਰਾਂ ਖਾਲਸੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਯੋ॥੨॥ 
'ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਅਬ ਹਮਰੇ ਪਾਸ। ਆਵੈ ਖਰਚ' ਯੌ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। 
ਆਏ ਲੁਬਾਣੇ ਲਗ ਗਈ ਲਾਰ”। ਦਯੋ ਦਸਵੰਧ ਉਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ॥੩॥ 
ਸੋਊ ਬੰਦੈ ਆਇ ਆਗੈ ਧਰਯੋ। ਕਰਾਇ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦੈ ਹਥ ਫਰਯੋਂ-। 
ਬੰਦੇ ਬਧੀ% ਖਾਲਸੇ ਪੀਤ। ਨਿਸਚੈ ਭਯੋ ਬੰਦੇ ਮਧ ਚੀਤ॥੪॥ 
ਬੰਦੈ ਖਾਲਸੇ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਵੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਪੜ੍ਹਾਵੈ। 
'ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ' ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ। 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸਦਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬਹਿ ਕੋ ਚੜ੍ਹਯੋ, ਲਯੋ ਖਾਲਸੋ ਸਾਥ। 
ਲੈਨ ਬੈਰ "ਗੁਰ ਸੁਤਨ ਸੁਨ, ਆ ਟੇਕੈਂ ਸਿਖ ਮਾਥ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹਿੰ ਬੰਦਾ "ਆਨ ਪਲਕ ਖਲੋਵੈ। ਰਿਧਿ ਆਨ ਉਹਾਂ ਸਿੱਖਨ ਢੋਵੈਂ। 
ਜੋਉ ਬੀਰ ਬੰਦੈ ਥੇ ਪਾਸ। ਆਵੈਂ ਸਿੱਖਨ ਸੁਨ ਅਰਦਾਸ॥੭॥ 
ਯੌ ਕਰ ਬੰਦੈ ਭਈ ਪੁਤੀਤ। ਤਬ ਬੰਦਾ ਭਯੋ ਨਿਸਚਲ” ਚੀਤ। 

#ਨਹ/ -੭ ਕਤਾਰ/ £ ਛਤਿਆ? £' ਝੱਡ ਗਣ 5੦ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਹਲਲਾ/ਇਆਂ ਦਾ/ 39 ਝੱਟ ਕਾ ਪਲ, 

/ਛਨ ੫ਲ/ 9੭ ਪੱਕਾ /ਇਤੂ (/ਨੋਲ਼ਚੈ ਵਾਲਾ?/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੧੩੧ 

ਪੁਤ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਦ੍ਰਾਏ ਪੂਤ। ਦੁੱਧ ਮੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਹੂਤ॥੮॥ 
ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਆਵੈ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤਿਸ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ। ਜੋ ਮਾਂਗੈ ਤਿਸ ਸੋਉ ਦਿਵਾਵੈ॥੯॥ 
ਐਸੀ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਗਈ ਧਾਂਕ। ਆਇ ਮਿਲੈਂ "ਰਾਣਾ ਔ ਰਾਂਕ। 
ਦੂਰਹਿ ਤੇ ਜੋ ਨਿੰਦਤ ਆਵੈ। ਹੁਇ ਨੇੜੈ ਵਹੁ ਚਰਨੀ ਪਾਵੈ॥੧੦॥ 
ਜਹਿੰ ਬੰਦਾ ਆਇ ਡੇਰਾ ਕਰੇ। ਕਾਢ ਮੋਹਰ ਸੋ ਤਹਿ ਬਹੁ ਧਰੇ। 
ਦੀਵੈ ਪਾਵੈ ਤੇਲੀ ਤੇਲ। ਇਕ ਮੋਹਰ ਤਿਹ ਦੇਵੈ ਮੇਲ॥੧੧॥ 
ਨੂਠੀ ਭਾਂਡਾ ਲਯਾਵੈ ਘੁਮਯਾਰ। ਦੇਵੈ ਮੋਹਰ ਕਢ ਖੀਸਯੋਂ ਡਾਰ। 
ਲਕੜੀ ਚੂਹੜੋ ਲਯਾਵੈ ਜੋਈ। ਮੋਹਰ ਖੀਸਜਯੋਂ ਦੇਵੈ ਓਈ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੁ ਨਹਿ ਛਡੇ, ਮੋਹਰੁ ਸੁ ਦਏ ਫੜਾਇ। 
ਜੋ ਆਵੈ ਔ “ਸਜੂਦ ਹੁਇ, ਤਿਹ ਸੰਗ ਲਏ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੧੩॥ 

ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ 
(...ਤਬੇ ਪਰੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਧਾਕ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਤ ਆ 
ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਫੜ ਸੋ ਲਏ, ਕੂਟ ਲੂਟ ਔ ਮਾਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸ ਨਿਸ“ ਚੋਰ ਧਾੜ ਕੋ ਆਵੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦਾ ਬਤਾਵੈ। 
ਰਹੈਂ ਤਸਾਰ ਉਸ ਲੇਵੈ ਮਾਰ। ਇਮ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਵਧਯੋ ਪਿਆਰ॥੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਹਿਤ ਲਾਇ। 
'ਅਬੈ ਬਜੀਦੈ ਮਾਰਹੌਂ, ਸਭ ਲੋਕਨ ਦਿਖਲਾਇ'॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਬੰਦਾ ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਕਹੈ। 'ਸੱਦੋ ਸਿੰਘ ਜੁ ਪਾਛੇ ਰਹੈ। 
ਆਇ ਕਰੈਂ ਜੁ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਕਾਜ। ਫੇਰ ਲੇਹਿਂ ਸੋਈ ਭੂਮਹਿ' ਰਾਜ'॥੪॥ 

ਹ ਰਲਾ ਤੋਂ ਰੰਕ ਅਮਨ ਗਗੀਠ/ 2 /ਨੈਲਦਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ/ = ੫ਣ?/ # ਧੜ? ੫ ਰਾਤ) 
੬ ਪਰਤਾੀ/ 
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ਤਬ ਬੰਦਾ ਆਇ ਬਾਂਗਰ” ਬੜਾ”। ਤਾਂਹਿ ਮਾਜਰਾ ਥਾ ਇਕ ਅੜਾ। 
ਆਈ ਮਾਰਨ ਤਿਸ ਇਕ ਧਾੜ। ਸੁਨ ਲਇਓ ਪਿੰਡ ਹੋਣੋ ਉਜਾੜ॥੫॥ 
ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਦਈ ਬਹੁ ਧੀਰ”। ਵੈ ਜਾਣੈ ਕਜਾ ਕਰੁਗੁ ਫਕੀਰ। 
ਤੀਮੀਂ ਮਰਦ ਬਹੁ ਝਾੜੀਂ ਬੜੇ। ਰਹੇ ਬੰਦੈ ਪੈ ਸਿਖ ਹੀ ਖੜੇ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੈ ਕੈ ਮੁਖ ਕਹਿਣ ਕੋ, ਓਇ ਕਬ ਕਰੈ ਪੁਰਤੀਤ। 
ਸੋ ਬੰਦੇ “ਔਰੈ ਠਟੀ, ਮੱਧ ਸੁ ਅਪਨੈ ਚੀਤ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਕੜ ਪੈਂਚ ਬੰਦੈ ਨੇ ਲਏ। ਕੋਠੇ ਕੇ ਮੱਧ ਸਭ ਅੜਏ”। 
ਤੋ ਲੌ ਧਾੜ ਪਿੰਡ ਆਇ ਵੜੀ। ਬੰਦੈ ਵਲ ਸਭ ਦੇਖੈ ਖੜੀ॥੮॥ 
ਉਠ ਬੰਦੇ ਕਹੀ 'ਮਾਰੋ ਧਾੜ। ਮਾਰਨ ਅਏ ਤਿਨੈਂ ਲਯੋ ਮਾਰ'। 
ਯੋ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨ ਹੱਲਾ ਕੀਯੋ। ਪਕੜ ਸੁਦਾਰ ਧਾੜ ਕੋ ਲੀਯੋ॥੯॥ 
ਐ ਜੋ ਉਸੈ ਛੁਡਾਵਨ ਆਵੈ। ਸੋਉ ਉਹਾਂ ਆਪ ਫਸ ਜਾਵੈ। 
ਓਇ ਮਾਰੈਂ ਸੇਲੇ” ਤਰਵਾਰ। ਢੀਮਨ” ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਲੇਵੈਂ ਮਾਰ॥੧੦॥ 
ਐਸ ਅਚੰਭਾ ਉਹਾਂ ਭਇਆ। ਉਨ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਂਹਿ ਚੁਭਇਆ। 
ਤੋ ਪਿੰਡ ਲੋਕਨ ਲੀਨੋ ਜਾਚ। ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਸਾਚ॥੧੧॥ 
ਤਬ ਉਨ ਲੋਕਨ ਸ਼ਸਤੁ ਸੰਭਾਰੇ। ਲਏ ਧਾੜਵੀ ਉਨ ਬਹੁ ਮਾਰੇ। 
ਹੁਤੇ ਪੰਚ ਜੋ ਕੈਦੇ ਕਰੇ। ਛੋਡ ਦਏ ਤੇ ਉਨ ਬਹੁ ਫਰੇ“॥੧੨॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਕਿਛੁ ਪਕੜ ਕਿਛੁ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਛੁ ਸ਼ਸਤਰ ਗਏ ਖੁਹਾਇ। 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਫਿਰ ਯੌ ਕਹਯੋ, 'ਚੜ੍ਹ ਮਾਰੋ ਉਸੈ ਗਿਰਾਇ”"'॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਹ ਸਿੰਘ ਉਠ ਗੌਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਛੌਡ ਵਹਿ ਅਗੇ ਨਨਏ। 
ਲੂਟੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਡੇਰਾ ਕਯੋ। ਬੰਦੈ ਕੋ ਅਤ ਦਾਬੋ'' ਭਯੋ॥੧੪॥ 
ਬਾਂਧ ਬੰਦੈ ਨੇ ਸਭ ਛਡ ਦਈ। ਉਨੈਂ ਉਤੈ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਈ। 
ਬੰਦੈ ਕਹੀ 'ਇਨ ਚੀਜ ਭੀ ਦੇਵੋ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਇਨੋ ਐ ਧਾਤ ਰਖੇਵੋ'॥੧੫॥ 

6 ਕੰਥਲ ਕਰਨਾਲ ਏੇ ਆਸ-ਮਾਸ਼ ਟਾ /ਇਲਾਕਾ/ 2 ਵੱਤਆ ਟਾਕਲ ਗਇਆ? ਤੇ ਮਸਲਾ #ੱਤੈੱਲਨ 

(ਭਾਵ ਨਐੱਸੇਆ ਆ ਕੜਾ ਹੱਏ?/ 5 ਆਲ, ਤਲੱਲ/ ੫ ਹੱਦ ੀਂਸੰਦੰ/ ੬ %ਤਾ /ਏਂਤ: ਲੰਦ ਕਰ /ਇੱਤੇ/ 

੭ ਡਾਲ ਝਰਣੇ ਨੇਲੇ/ ੮ ਝੱਲਾ ਰੰਤੰ/ ੯ ਛੜ/ 5੦ /&ਡ/ 55 ਦਲਦਲ ਰੰ#ਲਦਾਲ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦਾ ਕੰਧ" ਪੈ ਚੜ੍ਹਯੋ ਲਾਤਨ” ਕੂਟੀ ਸੋਇ। 
'ਆਵਤ ਘੋੜੇ ਦਿਸਤ ਹੈਂ, ਕਿੱਲੇ ਘੜਾਵੈ ਤੋਇ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਊਚ ਉਚਾਰੀ। 'ਕਿੱਲੇ “ਰੱਸਨ ਕੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। 
ਆਵੈਂ ਘੋੜੇ ਆਪਹਿ ਅਬੀ। ਢੀਲ ਨ ਕਰਨੀ ਫੜ ਲਯਾਯੋ ਤਬੀ'॥੧੭॥ 
ਕਹਿਤ ਬੰਦਾ ਜਬ ਐਸੇ ਭਯਾ। ਜਤਨ ਖਾਲਸੇ ਸੋਈ ਕਯਾ”। 
ਲੋਕ ਚੁਫੇਰੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੇ। ਆਇ ਕਰੋਂ ਹਮ ਸੋਂ “ਸਭ ਗੱਲੇ॥੧੮॥ 
ਦੁੱਧ ਦਹੀ! ਘ੍ਰਿਤ ਹਮ ਲੈ ਮਿਲੈਂ। ਔਰ ਨ ਮੰਗੋ ਜੋ ਹਮ “ਸੰਗ ਭਿਲੈਂ। 
ਦੇਉ ਤੁਮ ਕੋ ਮੁਲਕ ਮਿਲਾਇ। ਹੋਵ ਖਾਲਸੋ ਤੁਮ ਭੀ ਆਇ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਬਿਨ ਭਾਗਿਓਂ ਭਏ ਫਰਯਾਦੀ ਜਾਇ। 
ਕੈਥਲ ਮੇਂ ਫੁਜਦਾਰ ਬੋ ਲਯਾਏ ਤਿਸੈ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ। 

ਕੈਥਲ ਮੇਂ ਖਤ੍ਹੀ ਫੁਜਦਾਰ। ਕਰਤ ਉਗ੍ਹਾਹੀ “ਫੌਜ ਥੋ ਦਾਰ। 
੯ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਹਮ ਲੀਨੇ ਮਾਰ'। ਐਸੀ ਲੋਕਨ'” ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ॥੨੧॥ 
'ਉਗ੍ਹਾਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦੈ ਤੁਹਿ ਕਰੀ'। ਚੜ੍ਹਯੋ ਸੁਨਤ ਵਹਿ ਉਸ ਹੀ ਘਰੀ"। 
'ਪਕਰੋਂ”- ਉਸ ਅਰ ਲੇਵੋਂ ਲੂਟ। ਕਹਜੋ ਮੁਲਕ ਤੁਮ ਦੀਨੀ ਛੁਟ॥੨੨॥ 
ਯੌ ਕਹਿ ਚੜ੍ਹਿਓ ਕੀਨੀ ਧਾਈ। ਬੰਦੇ ਢਿਗ ਵਹਿ ਪਹੁੰਚਨੋ ਆਈ। 
ਉਠ ਬੰਦਾ ਵਿਚ ਕੰਧਨ "ਵਰਯੋ। ਕੋਈ ਨ ਨੱਠਨ ਜਤਨ ਯੌ ਕਰਯੋ॥੨੩॥ 
ਜੋਉ ਜਤਨ ਥੋ ਬੰਦੈ ਕਮਾਯੋ। ਸੋਊ ਬੰਦੈ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਸਮਝਾਯੋ। 
ਅਏ ਅਸਵਾਰ ਸਾਥ ਸੌ ਚਾਰ। ਲੂਟਨ ਆਏ ਬਾਂਗਰ” ਵਾਰ॥੨੪॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਟੌੋਲਤ ਆਪਹਿ ਤਹਿ” ਗਯੋ, ਜਹਿ ਬੈਠੋ ਬੰਦਾ ਲੁੱਕ। 
ਲਗਜਯੋ? ਸੁ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣੇ, ਰਹਯੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਪ॥੨੫॥ 
ਬੰਦੇ ਨੈ ਸਮਝਜਯੋ ਤਬੈ ਸਭ ਵੜੈ "ਇੜੱਕੈ ਆਇ। ਰ 
ਤਉ ਸਾਰਤ”' ਸਿੰਘਨ ਕਈ, 'ਲੁੱਟੋ ਇਨ੍ਹੈਂ ਬਨਾਇ”॥੨੬॥ 
ਚ ਲੰਵਾਰ/ > ਨੰਤਾਂ ਨਲ਼/ = ਗੱਨੇਆਂ ਦੀ/ # ਕੰਤਾ/ ੫ ਸਾਨੀ ਗੱਲਲਾਤ/ ੬ /%6/ -੭ /ਤੈਆਲਨ ਕਰੋ 
ਰਲੰ/ ੮ ਫੱਜਦਾਰ (/ਨ// ੯/ਏਕਾ ਫਕੰਨ (ਨਗੰਕੜ? ਸ਼ੌਟੇ ਲੰਟੋ ਨੰਾਨੂੰ ਆਰ /ਨੇਆ ਹੈ/ 52 ਲੱਕਾਂ ਨੰ/ 
95 %ਤ) ਫੋਲੋ? 52੭ ੫ਕਤੇ ਫੜ ਲਵ/ 9੨ ਛੁੱਟ ਖਨਹ/ ੧੭ ਵੱਤਿਆ/ $% ਲਾਂਗਰ ਟੋਨ ਏ/ %੬ ਓਥੋਂ/ 

੧੭ ਨੱਗਾ/ ੧੮ ਕਾਲੂ ਆਏ ਫਸ ਨਏ/ 3੯ /ਏਸ਼ਾਰ! ਸਨਤ/ ੨੦ ਲੰਗਾੰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਉਠੇ ਸਿੱਘ ਬਾਗਨ” ਲਪਟਾਇ। ਤੁਰੈਂ ਨ ਘੌੜੇ ਰਹੇ ਤੁਰਾਇ। 
ਜੋ ਉਪਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ੂ ਚਲਾਵਨ। ਉਨ ਕੈ ਸ਼ਸਤੁ ਨ ਸਿੰਘਨ ਘਾਵਨ”॥੨੭॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ ਸੋਟਾ ਭਲਾ। ਉਨ ਤਨ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਦਾ ਭਲਾ੧। 
ਜੇ ਨੱਠੈਂ ਤੋ ਨਠਨ ਨ ਪਾਵੈਂ। ਵਿਚ ਦੇ ਕੰਧਨ ਘੋੜਯੋਂ ਗਿਰਾਵੈਂ॥੨੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੌਜਦਾਰ ਸੋ ਫੜ ਲਯੋ, ਘੋੜਯੋਂ ਲਯੋ ਉਤਾਰ। 
ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਓ ਉਤਨੀ ਕਰੀ ਉਸ ਮਾਰ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਮਿਹਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੰਦੈ ਕਈ। ਫਿਰ ਫੁਜਦਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦਈ। 
ਐਸ ਅਚੰਭੋ ਉਹਾਂ ਭਯੋ। ਉਹੀ ਹਾਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਯੋ॥੩੦॥ 
ਤਬੈ ਪਰੀ" ਬੰਦੈ ਕੀ ਧਾਂਕ। ਪਰੀ ਉਗ੍ਰਾਹੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਮਾਕ"। 
ਉਸ ਹੀ ਗੈਲ ਸੁ ਫੌਜ ਲਗਾਈ। ਉਹੀ ਲਗੋ ਫਿਰ ਕਰਨ ਉਗ੍ਰਾਹੀ॥੩੧॥ 

ਸਾਖੀ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰ ਖੰਡੇ ਕੀ 
(ਮੈਂ ਹੋਂ ਉਸੀ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ...) 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੋ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰਿਓ ਸੇਹਰ ਖੰਡੋ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਚਿੱਠੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੈ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਨਾਮ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਯੱ ਲਿਖ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਦੇਸ਼ ਲੈਨ ਗੁਰ ਮੋਰ ਪਠਾਯੋ”। 
ਸਿਰਹੰਦੀਯਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਧਾਯਾ। ਪੁਬਤੀਅਨ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਆਯਾ॥੨॥ 
ਮੈਂ ਹੋਂ ਉਸੀ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਕਰਯੋ ਖਾਲਸੈ ਜਿਸੈ ਪੁਕਾਸਾ॥ 
ਜਿਨ ਗੁਰ ਜੀ ਸੋਂ ਬੈਰ ਕਮਾਯੋ। ਬਦਲੋ ਲੈਨ ਤਿਸੈ ਮੈਂ ਆਯੋ॥੩॥ 
ਤਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਵਾਉਂ। ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸਦਾਉਂ'। 
ਯੌ ਪੁਨ ਖਾਲਸੈ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੇਜੇ ਜੋ ਗੁਰ ਨਿਜ ਸਿਖ ਖਾਸ॥੪॥ 
ਜੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਂ ਸਿਖ ਹੋ ਸਾਬਤ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਰਹ ਬਾਬਤ'। 
ਆਇ ਦੋ ਬੰਦੈ ਕੋ ਸਾਥ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ, ਸੋ ਸਿੱਖਨ ਭੁਾਤ'”॥੫॥ 

/ਦੇਚਾ/ £ ਅਨੂੰ/ ੭ ਗੇੱਸਆ/ ੮ /ਟਰ/ ੯ ਲਈ ਨਲੰਹ /ਵੇਲ/ 92 ਭਰਨ ਭਾਣੰ0 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੩੫ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਆ ਰਲੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਓਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇ। 
ਜੋ ਖਾਲਸੈ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਮਿਲੈ, ਰਹਿ ਪਛੁਤਾਵਤ ਓਇ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਾਬਲ ਐਂ ਕੰਧਾਰ ਲੌ' ਨੱਨੈ ਭੱਖਰ ਦਾਇ”। 
ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਉਤਰ ਸੁ ਚਿੱਠੇ ਦਏ ਪਹੁੰਚਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

_'ਜੋ ਜੋ ਸਿਖ ਹੈ ਗੁਰ ਕੋ ਪੂਰੋ। ਸ਼ਜ਼ਾਦਨ” ਬੈਰ ਲੈਨ ਅਯੋ ਜ਼ਰੂਰੋ। 
ਜੋ ਜੀਵਗੁ ਸੋ ਪਾਉਗੁ ਰਾਜ। ਜਾਉਗੁ ਮਰ ਹੋਉਗੋ “ਅਗਲੇ ਕਾਜ'॥੮॥ 
ਐਸੀ ਭੇਜੀ ਲਿਖ ਅਰਦਾਸ। ਭੇਜੀ ਖਾਲਸੈ ਖਾਲਸੈ ਪਾਸ। 
ਸੋ ਸੁਨ ਖਾਲਸੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ। ਤੁਰਤ ਰਲਨ ਕੀ ਤਯਾਰੀ ਕਰੀ॥੯॥ 
ਜਿਸੈ ਸਿਖ ਪਹਿ ਖਰਚ ਨ ਹੋਇ। ਬਿਨਾ ਖਰਚ “ਬੰਡ ਖਾਵੈ ਸੋਇ। 
ਅਸਿਖ ਸਿਖਨ ਕੋ ਦੇਵੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਕਹੈ 'ਸਿੱਖ ਸਭ ਊਹਾਂ ਮਰਾਹੀਂ'॥੧੦॥ 

ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਲਵੈਂ, “ਕਰ ਦੂਨੋ ਚੌਨ ਕਰਾਰ। 
'ਜੀਵਤ ਆਵੈਂ ਆਇ ਦਿਵੈਂ, ਮੁਏ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੇਵੈ ਗੁਰਸ੍ਰਾਰਥ। 'ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇਹੁ ਗੁਰਹਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ'। 
ਮਝੈਲ ਰਸਤੋਂ ਜੋ ਸਿਧੋ ਤਕਾਵੈਂ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਬਹੁ ਰਾਹਿ ਰੁਕਾਵੈਂ॥੧੨॥ 
ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਬਨਜਾਰੇ?” ਰਲੇ। ਫੜ ਹਥ ਬਰਛੇ ਬੈਲ ਲਦ ਭਲੇ। 
ਮਾਲਵੇ ਉਹਾਂ ਥਾ ਨੇੜੇ ਦੇਸ। ਓਇ ਭੀ ਮਿਲੇ ਹੁਇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼॥੧੩॥ 
ਔ ਜੋ ਸਿੰਘ ਮਧ ਮਾਝੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਰਕਨ ਲੰਘਨ ਮਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ। 
“ਬੰਧ ਜਥਾ ਵਲ ਪਰਬਤ ਸਿਧਾਏ। ਬੇਲੋਂ ਓਲੋਂ ਪੁਬਤ ਤਕਾਏ॥੧੪॥ 
ਇਮ ਕਰ ਕੀਰਤਿਪੁਰ ਵਲ ਆਏ। ਅਗੈਂ ਰੋਪੜੋਂ' ਲੰਘਨ ਨ ਪਾਏ। 
ਉਹਾਂ ਡੇਰਾ ਦਯੋ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਪੈ ਖਬਰ ਪੁਚਾਈ॥੧੫॥ 
ਬੰਦੇ ਕਹਯੋ 'ਰਹੁ ਡੇਰਾ ਲਾਇ। ਹਮ ਆ ਨੇੜੈ ਲੇਹਿ ਮਿਲਾਇ'। 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਖਾਲਸੈ ਮੰਨ ਲਈ। ਰਹਸੋ ਊਹਾਂ ਦਿਨ ਖਾਲਸੋ ਕਈ॥੧੬॥ 

ਦਾ /ਏਕਰਾਰ ਕਠਕੇ/ .੭” ਫਣਜਾਣੇ /ਲਕ ਖਾਸ ਸਾਤ /ਏਹ ਲੈਲਾਂ ਤੇ ਆਲ ਲਦ ਕੇ /&ਡੱ/#ਡ ਫਣਲ 

(ਵਾਆਰ) ਕਰਦੇ ਸਨ/ ੮ ਸਲਾ ਸੰ ਦੇ ਸਲਾ ਕਣਾਂ ਕੰ 



੧੩੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੋ ਚਲਤ ਲੌ ਐਂ ਬਹੈ ਜੁ "ਬਿਚ ਪਹਾਰ। 
ਪਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਦੀਨੋ ਖਰਚ ਬਿਚਾਰ॥੧੭॥ 

ਪੁਸੰਗ ਸਿਲੋਦੀ” ਕੇ ਸਿੱਘਾਂ ਕਾ 
(ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿਹਿੰਦ ਢਿਗ ਇਕ ਸਿਲੌਦੀ ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਤੇ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਧਾਮ। 
ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਕ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਚਾਕਰੀ ਕਰਤ ਵਜ਼ੀਰੇ ਧਾਮ॥੧॥ 
ਨਬਾਬ ਸਿਰਿਹੰਦੀ ਉਸੇ ਬੁਲਾਯੋ। ਸੱਦ ਪੁਛਮੋ 'ਤੁਮ ਗੁਰ ਔਰ ਆਯੋ। 
ਤੁਮ ਕੋ ਚਾਹੀਅਤ ਉਸ ਪਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਕੋ ਤੁਮ ਈਹਾਂ ਲੈ ਆਓ॥੨॥ 
ਈਹਾਂ ਆਇ ਦੇਉ “ਅਲਖ ਮਿਟਾਇ। “ਰਲੈ ਪੁਤ੍ਨ ਗੁਰ ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਜਾਇ'। 
ਸਿੰਘਨ ਕਹੀ 'ਜਿ ਹੁਇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੋਂ ਆਪੈ ਆਉਗੁ ਕਯਾ ਤੁਮੋਂ ਜ਼ਰੂਰਾ”॥੩॥ 
ਫਿਰ ਉਨ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਮ ਕੈਦੈ ਪਾਵੈਂ। ਤਬ ਛੋਡੈਂ ਜਬ ਹਮੈਂ ਦਿਖਾਵੈਂ। 
ਨਹਿ ਆਵੈ ਮੈਂ ਤੁਮ ਦੇਉਂਗੁ ਮਾਰ'। ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਇਤੈਂ- ਕਰਾਰ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੇੜੀ ਸੈਂ ਪਗ ਨਹਿਂ ਰਹੈ ਤੁਰਕ ਸੁ ਤੰਗ ਕਰਾਇ। 
ਆਇ ਬੀਰ ਸਿੰਘਨ ਕਹੈ, 'ਤੁਮ ਤੁਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਾਇ"॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮਨ ਪਤਿਆਯਾ। ਕਹਿ ਨਬਾਬ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਯਾ। 
ਨਬਾਬ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਹਸ ਕਰ ਕਹੀ'। 'ਅਬ ਨਹਿੰ ਰਹੈਂ' ਸਿੰਘਨ ਉਸ ਕਹੀ॥੬॥ 

9 “ਹਾੜ /ਵਜ/ ੨ ਨਲੱਦਾਂ- /ਸਠਹੰਦ ਤੱ ਟਲ ਕੋਹ ਉੱਤਰ ਫੱਲ ਸਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਦੇ /ਇਕਾ /ੰਡ /ਨਿਸੱ 

ਦੇ ਆਲਾ, ਆਲਾ ਨ ਨਨ) ਤੇ ਸਲੱਦਾਂ/ੰਡ ਦੇ ਟਸਨਕਾ ਟ ਭਰ ਨ /ਸਰਹੰਦਾ ਦੋ ਨਲ ਵਜ਼ਨ ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਨੱਕਰ ਨਨ? ਸੂਝੈ ਨੰ ਬੰਦੇ ਦੋ ਆਉਣ £ਰ “ਨੈਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ<' ਆਲੀ /ਨੈਸ ਪਰ /ਲਹਾ ਉਸ ਦਾਂ ਨੌਕਗੀੰ ਛੱਡ 
ਕੰ ਖਾਲਸ਼ਾ ਟਝ ਨਾਲ਼ ਲਾਂ ਰਲੰ/ /ਨੋਰਹੰਦ ਫਤਾਨ ਹੱਟ ਰ ਆਲਾ /ਨ% ਲੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨੱਟਲ ਸਾ 

/ਹ/ /ਏਹ /ਇੱਲਾਂ/ਵੇਖੋਂ ਲਾਲੇ ਲੰਦੋਂ ਟੇ ਨਾਲ਼ ਨੀਂ ਸ਼ੀਂਦ ਗੋਂਇਆ/ £ ਲੱ ਘਰ/ ੫ ਛਨਤਾ ਵੱਢ /ਦਆਨਾ, 

77ਰਾ ੭ਕਾਵਾਨਾ/ ੬ ਛੇਤੀ ਹੰੰ ਓਹ (ਬੰਦਾ ਲਹਾਦਰ) ਦਸਐਸ਼ ਗਠੂ ਦੇ ਤਰਾਂ (ਛੌਟ ਸਹਿਲਜ਼ਇਆਂ) ਨਾਲ 

ਜਾ ਰਲੋਨ; ਅਰਥਾਤ ਆਰ /ਦੱਤਾ ਲਾਵੈਗਾ/ ੭ ਜ਼੍ਰਰਤ/ ੮ /ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ/ .੯ ਵੱਲ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੩੭ 

'ਤੁਹੀਂ ਕਹੈ ਇਹ ਮਰਨੇ ਡਰੈ। ਉਹਾਂ ਹੀ ਗਯੋ ਹਮੈ ਅਬ ਸਰੈ। 
ਫੇਰ ਮਿਲੈਂ ਤਬ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਥ।' ਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸਿਰ ਧਰ ਹਾਥ॥੭॥ 
ਸੇਹਰਖੰਡੇ ਰਾਹ ਪੁਛ ਲਯੋ। ਖਖਰੋਡ ਪਰਗਣੇ ਮੈਂ ਥੋ ਭਯੋ। 
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਹਿ ਤੀਹ ਕੁ ਕੋਸ। ਤੁਰੇ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਕਰ ਇਮ ਹੋਸ'॥੮॥ 
ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਰਤੱਗਯਾ ਲਯੈ। 'ਬਜੀਰੈ ਮਾਰੈ' ਇਮ ਚਿੱਤ ਪਰਤਯੈ। 
'ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਵਹੁ ਲੈਹੈ ਨਾਮ। ਤਬ ਸਾਰੈਗੋ ਸਭ ਗੁਰ ਕਾਮ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਸਹੁੰ ਭੁਜੰਗੀ ਥੇ ਤੁਰੇ, ਆਲੀ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਥ। 
ਦੂਰਉਂ ਬੰਦੈ ਦੇਖ ਕੈ, ਧਰਯੋ ਮਾਥ ਪਰ ਹਾਥ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਦਿਬਜ ਦੀ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਾਤ ਅਗਲੀ ਦਾਨ ਸਲਦੀ[. 
ਅਗੈ ਬੰਦੈ ਯੌ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਚਾਹਤ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਬਤਾਏ॥੧੧॥ 
'ਆਲੀ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜੀਏ ਆਏ। ਕਰਾਮਾਤ ਘਰੋਂ ਢੂੰਢਤ ਧਾਏ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀਂ। “ਭੇਜਣ ਵਾਰੋ ਲਾਜ ਰਖਾਹੀਂ'।੧੨॥ 
ਯੌ ਕਹਿ ਉਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨਾਯੋ। ਤੌ ਉਨ ਕੋ ਮਨ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤਯਾਯੋ”। 
ਮਾਲੀ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੈ ਕਹੀ। 'ਉਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਭੇਦੋ ਨਹੀਂ॥੧੩॥ 
ਅਬਹ ਕਾਹੇ ਕੋ ਦੇਰ ਲਗਾਈ। ਕਰੋ ਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇ ਜਾਹੀ'। 
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੈ ਉਨ ਸੋਂ ਕਹੀ। 'ਸਿੰਘ ਆਵਤ ਹੈਂ ਮਿਲਨੇ ਕਈ॥੧੪॥ 
ਉਨ ਕੌ ਚਹਿਯੈ ਸੰਗ ਰਲਾਏਂ। ਇਮ ਕਰਿ ਕੈ ਹਮ ਦੇਰ ਲਗਾਏਂ'। 
“ਜਿਨ ਪੈ ਅਗੈ ਚਿਨੈ ਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਬ ਆਵਤ ਦੂਰੋਂ ਧਏ“॥੧੫॥ 

ਦੋਹੁਰਾ॥ 

ਉਨ ਕੈ ਦਿਲ ਕੀ ਹਮ ਬੁਝੈ, ਵੈ ਚਹੈਂ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪ। 
ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮੋਂ ਪਰਬਤਿ ਆਏ ਥਾਪ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਲੋ ਮਾਲਵਯੋਂ ਖਾਲਸੋ ਆਯੋ। ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਾ ਲਯਾਯੋ। 
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪੇ ਵਾਰੇ”। ਆਏ ਤੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ॥੧੭॥ 
ਰਾਮਾ ਤਿਲੋਕਾ ਆਪ ਨ ਆਏ। ਦੇ ਦੇ ਖਰਚ ਉਨ ਭੇਜੇ ਪਰਾਏ। 
ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੇ ਕਿਛ ਲੁੱਟਣ ਆਏ। ਫੂਲ ਪੁਤ੍ਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਲੈ ਧਾਏ॥੧੮॥... 
ਕੋਟਕਪੂਰੀਏ ਆਏ ਨ ਕੋਈ। ਇਮ ਰਹੋ ਕਪੂਰੋ ਖਾਲੀ ਤੋਈ॥੧੯॥ 

9 ਹਨ ਖ7ਟਸ਼, /ਟੈੱਡਾ/ ੨ ਭੋਜਣ ਫਾਲਾ (ਅੰੱਤਗਠੂ?/ = ਤਲੱਲੀ ਹੱਠੀਂ (ਕੱਦ?)/ # /ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਯੋ 
(ਘਾਸ)/ ੫' ਧਾਉਂਦੇ (ਟੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ)/ ੬ ਤਲ ਤਕ ਉਨ ਵੇਲ ਤਕ/ .੭ ਵਾਲ਼ੋ/ 



ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਕਾ 
('ਬਜੀਰੇ ਕੀਯੋ ਗਜਬ ਜੋ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੈ ਦੌੜ ਕਰ ਲਿਯੋ ਸਮਾਣਾ ਮਾਰ। 
ਫਤ੍ਹੇ ਆਈ ਫਤ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਸੁ ਬੰਦੇ ਕੀਯੋ ਫੁਜਦਾਰ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਯੋ ਮਾਰ ਜਬ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਕਹਿਰ ਬਿਹਾਣ'। 
ਬਿਨ ਬੋਦੀ ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ। “ਤੂੰਬੜਿ ਜਿਮ ਤਿਨ ਸੀਸ ਉਡਾਯੋ॥੨੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ . 

__ਬ਼ਜੀਰੈ ਕਾਰਾ ਜਬ ਕੀਓ, ਸਮਾਣੀਏਂ ਭੀ ਥੇ ਨਾਲ। 
ਫੌਜਦਾਰ ਉਹ ਬੀ ਹੁਤੈ ਪਾਲਕੀ ਬਾਈ ਵਾਰ॥੨੨॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਜਬ ਲਯੋ ਮਾਰ। ਗਯੋ ਦਲਿੱਦੁ ਦਲਿੱਦੂਨ ਵਾਰ। 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਨੇ ਚਿੱਤ ਬਿਚਾਰੀ। ਬਜੀਰੈ ਲੁਟੀਐ ਫੌਜ ਕਰੇ ਭਾਰੀ॥੨੩॥ 
ਉਹਾਂ ਬਜੀਰੇ ਘਲੇ ਹਲਕਾਰੇ। ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ ਤਬ “ਅਗਮ ਬਿਚਾਰੇ। 
'ਇਕ ਹੈ ਕਾਣੌ ਇਕ ਹਥ ਏਕ। ਪਕੜ ਮੰਗਾਵੋ ਬਜਾਰੋਂ ਦੇਖ'॥੨੪॥ 
ਜਹਿੰ ਦੱਸੇ ਸੋ ਤਹਾ ਸੇ ਖੜੇ। ਲਯਾਏ ਸਿੰਘ ਉਹਾਂ ਤੇ ਫੜੇ। 
ਜੂਤੇ ਮਾਰਤੈ ਗੌਜੇ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਬਜੀਰੈ ਲੈ ਲੈ ਖਰੇਂ“॥੨੫॥ 
ਲਿਖ ਕੈ ਚਿਨੇ ਉਨ ਹਥ ਦਏ। 'ਕਹਯੋ ਬਜੀਰੇ! ਹਮ ਅਬ ਅਏ'। 
ਯਹ ਸੁਨ ਬਜਰਿ ਚਿੱਤਾ ਜਾਨੀ। 'ਛਡੈ ਨ ਬੰਦਾ', ਯੌ ਮਤ ਆਨੀ॥੨੬॥ 
ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਂਹਿ ਪੈ ਗਯੋ ਥਰਥੱਲਾ। ਘਰ ਘਰ ਚਲੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ। 
ਆਯੋ ਆਈ ਬਹੂ ਬੰਦੈ ਭਈ। ਚਹਤ ਕਤਲ ਵਹ ਸ਼ਹਿਰੈ ਕਈ॥੨੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਬਜੀਰੈ ਕੀਯੋ ਗਜਬ ਜੇ, “ਭਯੋ ਸ਼ਹਰ ਕੇ ਨਾਇ। 
ਸੋ ਦੁਖ ਸੋ ਮੁਖ ਗੁਰ ਕਹਯੋ, ਇਟ ਦਰਿਆਏ ਪਾਇ॥੨੮॥ 

9 ਲੱਤਆ/ ੨ ਤੁੱਲੇ ਵਾਨ/ = ਆੰਹਲਾਂ ਹੰ /ਵਲਾਰ ਕੰ/ # ਖੜਨ; ਨੰ ਜਾਣ? ੪ ਦੇ ਭਾ ਆਹਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 

/0%7/ 



ਦਿ. 
ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋਉ ਵਖਤ ਅਬ ਜਾਨੀਯਤ ਆਯਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਖਾਲੀ ਜਾਯਾ। 
ਉਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹਮ ਸਿਰ ਆਈ'। ਐਸੇ ਆਥੈ ਸ਼ਹਰ ਲੁਕਾਈ॥੨੯॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹੈਂ ਸਿੱਖ ਪਛੁਤਾਇ ਤਬ ਸੁਲਖਣੈ ਮਸੰਦੈ ਬਾਤ। 
'ਜੋ ਤੂੰ ਹਮ ਕੋ ਆਖਤੋ, ਮਰਤ 'ਗੁਰਨ ਸੁਤ ਸਾਥ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੂੰ ਕਹ ਹਮ ਤੇ ਦਰਬ” ਦਿਲਾਵਤ। ਸਾਥ ਐ ਮੋਤੀ ਤੁਲਾਵਤ। 
ਸੁਊ ਦਰਬ ਸਭ ਲੁੱਟੀ ਜਾਉਗੁ। ਪ੍ਰਾਣ ਹਮੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਉਂਗੁ'॥੩੧॥ 

ਸਢੌਰੈ" ਕਤਲ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਜਾਰ ਉਸੈ ਦਯੋ ਰਾਖ ਉਡਾਈ...) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਜਬ ਬੰਦੈ ਚਿੱਤ ਬ਼ਿਚਾਰੀ। 'ਬਜੀਰਾ ਲੁਟਾਯੈ ਕਰ ਫੌਜ ਸਾਰੀ। 
ਮਤ ਮਝੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੈਂ ਸੁ ਖਾਲੀ। ਸੋ ਆਵੈਂਗੇ ਦੂਰੋਂ ਚਾਲੀ“॥੧॥ 
“ਜਮਨ ਉਵਾਰ ਜੁ ਸ਼ਹਰ ਤੁਰਕਾਣੇ। “ਕੰਜਪੁਰ ਮਾਰੀਏ ਬੈਰ ਪੁਰਾਣੇ। 
ਪਹਿਲੋ ਮਾਰ ਉਨੈਂ ਕੋ ਲੀਜੈ। “ਤਉ ਲੌ ਮਝੈਲ ਰਲਾਇ ਸੁ ਲੀਜੈ'॥੨॥ 

ਰਹਰ ਸਢੌਰੋ ਤਿਨ ਸੁਨ ਲਯੋ। 'ਪੀਰ ਕਰਮਾਤੀ ਤਿਹ ਮਹਿ ਅਹਿਯੋ। 
ਉਸੈ ਪ੍ਰਛਾਵੈਂ ਛੂਹੈ ਨ ਆਗ'। ਕਹਯੋ ਬੰਦੈ, 'ਉਸ ਦਯੋਂ ਮੈਂ ਦਾਗ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗ ਲਾਗ ਐਸੇ ਜਰੇ ਜੈਸੇ ਰੁਈ ਜਰਾਇ'। 
ਬਿਨ ਹੀ ਆਸਰ ਔਰ ਕੇ ਚਲੈ ਸਮਾਲੈ ਦਾਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਜਾਰ” ਉਸੈ ਦਯੋ ਰਾਖ ਉਡਾਈ। ਤੌ ਜਾਨਯੋ ਹਮ "ਕਲਾ ਸਵਾਈ'। 
ਯੌ ਕਹਿ ਕੀਨੀ ਬੰਦੇ ਧਾਈ। ਦੀਨੋਂ ਸੋਊ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਟਾਈ॥੫॥ 

9 ਠਲੂ ਸਾਂਹੜ ਦੇ ਸਂਹਿਲਲ਼ਾਏ/ 2 ਧਨ; ਆਲ) = ਐਨਾ) # /ਜਲਾ ਅੱਥਾਲਾ ਦੀਂ ਤਾਂਹਨੀਲ ਨਰਹਾਂਏਣਗੜ 

ਦਾ /ਏਕਾ/4ਡ; ਨ/ਕੈਸੋ ਸਨ ਸਗਹਿੰਦ ਟੇ ਅਨਾਲੀੰ ਪਰਗਾਨੈਆਂ /ਵੇਚੋਂ /£ਕਾ ਪਰਗਨੰ ਦਾ ਮੱਖ ਨਗਰ.ਐੀ/ 

ਮਾਣੀ ਡੱਭੇ ਸ਼ਾਹ/ਏਸੇ ਨਗਰ ਦਾ. /ਨੈਸ਼ ਨੰ ਦਨਮੇਸ਼ ਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗਾਠਾੰ ਦੇ ਲੁੱਧ /ਵੈਚ਼ ਸਹਾ/ਠੋਤਾ/ਦੱਤਾੰ.ਨੰ/ 
ਬੰਦੇ ਝਹਾਰ ਨੰ 9੭5੦ ਇਨ /ਵੇਚ /ਏਸ਼ ਨਗਰ 'ਤੇ ਝੜ੍ਹਾਈੰ ਕਰਨੇ ਸਾਈਂ ਲਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ .ਨੋੱਨਿਆ/ ੫' ਚਲ ਕ/ ੬ ਸਮਨਾ ਦਾਂਨਆ ਤੱ/ਇਸ ਆਨ ੭ ਕੱਸਪਰਾ; ਵਜ਼ਨ ਖਾਂ ਨਲ ਸਗਾਂਹੰਦ 
ਦਾ /&ਡ. ਲੱਦੇ ਝਹਾਏਨ ਨੰ 9੭੧੭ &$ /ਵਚ /ਏਸ ਨੂੰ ਲਰਲਾਏ ਕੱਤ/ ੮ ਤਦ ਤਕ/ ੯ ਸਾਝ 
(/ਦਲਲਾ)/ %੦ ਜਲਾ ਕੰ ਸੜ ਕੰ) 5? ਵਗ਼ੰਨੀੰ ਸਕਤਾ/ 



੧੪੦ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਿੰਦੁਅਨ ਕੇ ਘਰ ਲੀਨੇ ਰਾਖ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਈ ਕਤਲੋ ਆਖ। 
ਬੋਦੀ ਵਾਲੈ ਨਾਂਹਿ ਸਤਾਯੋ। ਬਿਨ ਬੋਂਦੀ ਦਿਖ ਮਾਰ ਗਵਾਯੋ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਹਿੰਦੁਅਨ ਘਰ ਜਾ ਛਿਧੇ ਤੇਉ 'ਲਏ ਉਬਾਰ। 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਹਥ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਨ ਦੀਨੇ ਮਾਰ॥੭। 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੀਰ ਤਬੁਤ” ਹੁਤ ਪੌਰ= ਟਿਕਾਯਾ। ਤਿਸ ਕੇ ਹੋਨ ਥੋ ਰਾਹਿ ਚਲਾਯਾ। 
ਜੋ ਤਿਸ ਕੈ ਪਰਛਾਵੈਂ ਆਵੈ। ਉਸ ਕੋ ਅਗਨੀ ਨਾਹਿ ਜਲਾਵੈ॥੮॥ 
ਹਿੰਦੂ ਹੋਇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੋਇ ਮਰੈ ਸੋ ਤੁਰਕ ਸਮਾਨ। 
ਸੋ ਦਰਵਾਜਯੋਂ ਲਯੋ ਉਤਾਰ। ਕੱਢ ਸੰਦੂਖੋਂ ਵਹਿ “ਦਯੋ ਜਾਰ॥੯॥ 
ਛੂਹੀ ਅਗਨਿ ਤਿਸ ਘਿਰਿਤ ਜਿਉਂ, ਜਰਯੋ। “ਜਨਕ ਬਰੂਦਹਿਂ ਤੋੜਾ ਧਰਯੇ। 
ਭਈ ਰਾਖ ਉਸ ਛੁਹਤੇ ਆਗ। ਭਈ ਖਬਰ ਯਹਿ ਮੱਕੇ ਤਾਗ॥੧੦॥ 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਯੌ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਾ। ਹਮ ਪੇ ਮੰਤੁ ਅਲੁਣਾ” ਸਾਰਾ। 
ਇਸ ਮੈਂ ਮੰਤੁ ਆਹਿ ਚੌਥਾਈ। ਯਾਂ ਤੇ ਹੋਤੀ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈ॥੧੧॥ 

ਸਾਖੀ ਬਜੀਰੇ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ 

(ਬਨੂੜਾ ਵਲ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਵਜੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਬਧ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਈ ਧੂਮ ਯਹ ਜਗਤ ਮੇਂ 'ਭਯੋ ਹਿੰਦੁ ਅਵਤਾਰ। 
ਨਿਹਕਲੰਕਂ ਯਹਿ ਹੀ ਭਯੋ, ਕਰੈ ਜੁ ਮੁਸਲੇ ਮਾਰ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਹਿ ਹੈ ““ਜਾਦੁਕਰ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, ਯਹਿ ਹੈ ਰਸਾਇਨਗਰ”" 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਯਹਿ ਹੈ ਹਥ ਬੀਰ'। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਯਹਿ ਸਿਖ ਗੁਰ ਧੀਰ'॥੨॥ 

9 ਲਚਾਨ ਲਣ/ ੭ ਤਾਲ਼ੂਤ ਓਹ ਸੰਟਕਾ /ਨੈਨ #ਵੇਦ ਲੌਥ ਬੰਦ ਕੰਤਾੰ ਜਾਂਦੀ ਹੰ? 2 ਪੱਤ ਨਗਰ ਦਾ ਦਵਾਰ/ 
8 ਸਲਾ (ਸਾਤ? /ਇੱਤਾ/ ੫' ਲਾਣੇ /ਕੈਸੇਂ ਝਾਨੂਦ ਨੂੰ ਦਾਨ /ਦੱਤਾ ਹੱਦੇ ਮਲੱਠਾ ਲਾ /ਦੱਤਾ ਹੰਵੋ/ ੬ ਤਕਾ/ 
੭ ਲੋ#ਸਰ/ ੮ &ੱਸੈੱਹ “ਰਗਨਨ ਤਾਂਹਲੀਝ ਰਹਾ (ਆਟਆਲਾ? ਟਾਨਗਗ; #ਸ਼ਲਮਨਾੰ ਰਾ ਸੱ /ਏਹ 

_ ਤੇ ਛੱਤ /ਏਕਨੇ ਛੱਤਸ੍ਨੜਾ ਕਰਨੇ ਨੈਨ ਅਨ) ਲੰਦੇ ਲਹਾਦਰਾ ਨੇ /ਸ ਨੰ ਐੱਧਿਆ,ੰ/ ੯ ਕਲਕੀੰਂ ਅਫਤਾਲ 
_/ਵੋਸਨੂੰ ਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਰ ਕਲਨੁਗ /ਵੇਚ ਸੰਭਲ ਨਗਰ (/ਜਲ੍ਹਾ ਮਰਾਦਾੜਾਠ) /ਵੋਚ਼ਾ /ਦੇਸ੍ਨਯਸ ਨਾਮ ਦੇ 

/ਏਕਾ ਝਾਹਮਣ ਦੇ ਅਰ /£ਹ %#ਵਤਾਰ ਲਫੈਨਨ ਜੰ ਸਟੰਟ ਘੰਤੇ ਤੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ /ਵੈਜੈ ਕਠੇਨਾ ਤੇ ਕੁਕਰਆੀਆਂ 
_ ਦਾ ਨਲ਼ ਕਰਨਾ) 92 ਲਦੂਨਰ/ 95 ਕਨਨਨਆਗ਼ਠ ਧਾਝਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਣਾਨਂਣ ਵਾਲ? 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ਰ ਰ ੧੪੧ 

ਖੂਨੀ ਬਜੀਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਆਈ। 'ਹੈ ਹੋਣੀ ਯਹਿ ਹਮ ਸਿਰ ਆਈ। 
ਤਬਹਿ ਬਜੀਰੈ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। ਹਮ ਕੋ ਬੰਦਾ ਛਾਡਤ ਨਹੀਂ॥੩॥ 
ਇਸ ਕੇ ਪਾਸ ਅਹੈਂ ਦੋਊ ਬੀਰ। ਔਰ ਪੰਚ ਗੁਰ ਦੀਨੇ ਤੀਰ। 
ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ। ਤੀਰ ਭਏ ਇਸ ਫੰਘੇ' ਲਾਗ॥੪॥ 
੨ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਰੈ ਨ ਧਰਨ। ਕਹੈਂ, ਧਰਨ ਉਸ ਲਗੇ ਨ ਚਰਨ। 
ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰੋ। “ਬਾਨ ਬਾਹਿ ਯਹਿ ਹੈ ਅਤਿ ਸੂਰੋ॥੫॥ 
ਉਤਰੈ ਚਢੈਂ" “ਗਟੀ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। “ਚਪੇ ਚੋਰ ਜਿਮ ਢੀਠ ਕਰਾਹੀ। 
'ਸੋ ਹਮ ਕੋ ਅਬ ਛਾਡਤ ਨਾਹੀਂ। ਨਨ ਕਰ ਬਚਨ ਹਮ ਜਗਾ ਨ ਪਾਹੀ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਬੰਦਯੋਂ ਹਮ ਭਜ ਬਚੈਂ, ਪਤਸ਼ਾਹੈ ਤੇ “ਕਹਿ ਜਾਉਂ। 
“ਬਾਈ ਸੂਬਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਲੁਕਨ ਨ ਮੋਕਉ ਥਾਉਂ'।੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਵਹਿ ਪਾਪੀ ਮਨ ਪਛੂਤਾਵੈ। ਬੀਤਯੋ ਵਖਤ ਹਾਥ ਨਹਿਂ ਆਵੈ। 
'ਮੈਂ ਭੁਲ ਗਯੋ ਕਹੇ ਸੁਚਿ ਨੰਦ। ਭਏ ਭਾਗ ਤਬ ਮੋਰੇ ਮੰਦ'॥੮॥ 
ਤਬ ਇਕ ਛਲੀਯੇ ਬਜੀਰੈ ਕਹਯੋ। 'ਫ਼ਲ ਕਰ ਮਾਰੋਂ ਬੰਦੈ ਅਹਜੋ। 
ਹਜਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਲਾਉਂ॥੯॥ 
ਜਬ ਆਇ ਪਰਹੈ “ਗਾਢ ਲਰਾਈ। ਦਿਹੋਂ ਲੂਟ ਮੈਂ ਬਿਚੇ ਮਚਾਈ। 
ਫਿਰ ਬੰਦੈ ਫੜ ਲੈਗੁ ਫਕੀਰ। ਤੌ ਤੁਮ ਤੇ ਵਡ ਲਯੇਂਗੁ ਜਗੀਰ'॥੧੦॥ 
ਵਹੀ ਬਜੀਰੈ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। ਦਰਬ ਖਰਚ ਕੋ "ਦੀਨੀ ਆਨ। 
'ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਆਵੇਂ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ। ਦੇਉਂਗ ਬੜੀ ਜਗੀਰ ਦਿਵਾਇ'॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ | 

ਸੋ ਭਜ ਬੰਦੈ ਆ ਮਿਲਯੋ; ਕਹੈ, 'ਆਯੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਜਾਣ'। 
ਰੰਘੜ ਬੇਈਮਾਨ ਥੋ ਸੋ ਉਨ ਲਯੋ ਪਛਾਣ॥੧੨॥ 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਉਸ ਕੋ ਕਹਯੋ, 'ਤੁਮ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਾਹਿ। 
ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈਂ ਸੁ ਪਾਇਹੈਂ, ਹਮ ਤੁਮ ਫੇਰਤ ਨਾਹਿ'॥੧੩॥ 

5 ਖੰਭ, ੪ਰ/ ੭ ਹਰਤਾ ਅਰਥਾਤ /ਲਸ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਰਤਾੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੰਦਾ/ = ਤੀਰ ਜਲਾਨਂਣ /ਵਚ ਓਹ 

ਤਾ ਨਰਮਾ ਹੰ/ ੬ ਚੜ੍ਹ) ੪ /ਨਣਤੀ “ਨ /ਵੈਚ /ਨਣਤੀਆਂ /ਨਣਦਾ /ਵਉਂਤਾਂ ਲਣਾਉਂਦਾ/ ੬ ਵੰਨ 
ਲੋਰ/ -੭ /ਨੈਲੋ ਲਾਵਲਾ/ ੮ ਅਗਨ ਰਾਜ ਦੇ ਛਾਣ ਪੱਤ/ €੯ ਨਾਦ੍ਹਾਂ ਲਤਾਣ ਘਅਨਨ ਦਾ ਨੁੱਧ/ 

5੦ /ਨਆ /ਦੈਂਤਾ (ਖ਼ਰਜ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਖਆ ਘੈਸਾ?/ 



੧੪੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਖੀਸੇ ਹਥ ਪਾਯੋ। ਕਈ ਮੁਨੀ ਦਈ ਮੁਹਰ ਫੜਾਯੋ। 
'ਲੈ ਜੇਤੀ ਤੁਹਿ ਸਾਥ ਸਿਪਾਹਿ। ਲੁਣ ਹਮਾਰੋ ਤੁ ਪੇਟ ਪਾਇ॥੧੪॥ 
ਲੁਣ ਖਾਇ ਜੋ ਕਰੇ ਬੁਰਾਈ। ਮਰੈਂ ਤੁਰਤ ਸੋ ਬਿਨ ਹੀ ਆਈ'। 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਾਯਾ। ਮਾਰ ਬਨੂੜ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ॥੧੫॥ 
ਹਿੰਦੂ ਭੀ ਉਸ ਲਏ ਬਚਾਇ। ਮੁਸਲਮਾਨ `ਚੂਨ ਦੀਨੇ ਘਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਮਝੈਲਨ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ। ਕਹਿਓ 'ਆਓ ਪਹਾੜਨ ਦਾਇ'॥੧੬॥ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਲੇਰੀਏ ਪਠਾਨ ਅਖਵਾਜਾ” ਖਿਦੁ ਮਰਦੂਦ 

ਔਰ ਦੋਇ ਭਾਈ ਮਰਨੈ ਕੈ ਜੰਗ ਕੀ 

('ਮੁਯੋ ਅਖ੍ਹਾਜ ਜੁ ਗੁਰੂ ਕਹਜੇ ਮੂਦੂਦ'...) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਪਠਾਏ ਸਿੰਘ ਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਏ ਬੁਲਾਇ। 
'ਹਮ ਆਵੈਂ ਸਰਹਿੰਦ ਕੋ ਤੁਮ ਆਵੋ ਰੋਪੜ ਦਾਇ"॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਸੁ ਚਿੱਠੋਂ ਖਾਲਸੇ ਚੜ੍ਹਿਓ। ਰੋਪੜ ਦਰੇ ਜਾਇ ਸੋ ਵੜਿਓ। 
ਯਹ ਜਬ ਖਬਰ ਬਜੀਰੇ ਭਈ। ਉਧਰ ਫੌਜ ਮਲੇਰੀਅਨ ਠਈ“॥੨॥ 
ਤਿਨ ਮੇਂ ਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਥੇ ਆਈ। ਨਾਹਰਖਾਂ ਕੇ ਥੇ ਜੋ ਭਾਈ। 
ਅਖ਼੍ਹਾਜ ਖਿਦਰ ਔ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਦੁਇ ਹੁਤੇ ਮਤੇਰ॥੩॥ 
ਤੇ ਕਰ ਦੌੜ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਪੜੇ। ਦੇਖ ਫੌਜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਪਏ ਖੜੇ। 
ਸਿੰਘ ਪਨਾਣਨ ਪੜ ਗਯੋ ਭੇੜ। ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਉਨ ਕੀਨੋ ਨੇੜ॥੪॥ 
ਸਿੰਘ ਭੀ ਅਗਜਯੋਂ ਟਰੇ? ਸੁ ਨਾਂਹਿ। ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਹੁਇ ਜੁੱਧ ਕਰਾਂਹਿ। 
ਦੀਨ ਮਜਬ ਇਕ, ਦੂਜੇ ਗੁਰ ਬੈਰ। ਸਿੰਘ ਮਰੇ ਕਰ ਆਗੇ ਪੈਰ॥੫॥ 

9 ਚਣ-ਝਣ ਕੇ ਨਾਚ /ਦੋਂਤ/ ੭ ਵੱਲ ਘਾਲ਼/ ਤ /#ਲਰ ਖਾਨ; ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਭਾਲੀਂ ਅਜੇਨਆ ਸਰਦਾਨ, ਲੱ 

ਚਨਕੱਰ ਦੋ ਲੱਗਾ /ਵੋਚਾ ਵੀਂ ਐਟ.ਨੰ/ ਦਸਮ ਘਝਲਾਹ ਨੰ/ਏਸ ਨੂੰ ਮਰਦੁਦ (ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗੋਂਏਆ? /ਨਿਨਆ 
ਹ- ਨਾ ਆਂ ਸਲ਼ਹਾ ਮਰਦੂਦਾ ਸਾਲਹਾ-ਏ-/ੰਟਵਾਨ/ "(ਅੰਨ ੩8, ਜ਼ਫਰਨਾਨਾ) /ਏਸ ਦੀਅੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ 
ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਘਤਾ ਨੰਤੇ ਹੱਈੰ/ /ਇਸ਼ ਟਾ ਭਾਈੀੰ ਨਾਹਰ ਥਾਂ ਰੂ ਸੰਹੜ ਟੇ ਤੀਨ ਨਾਲ ਜਨਕੱਰ ਦਾ ਲੰਗ /ਵੇਚ 
77ਰਆ /ਨਆ? ਲਾਾਂ ਦੋ ਦੌਵੇਂ ਭਰਾ /ਏਲ਼ੇ ਰੱਤਾ ਨੌੜੇ ਹੀਨ ਨਈ ਜਦ ਉਹਾ ਲੂਜਾ ਮਰਦੂਦਾ ਦਾਂ ਲਾਲਾ 
ਜੰਕਣ ੭ਆ2)/ ੪ ਵੱਲ: ੫7) ੫ ਨਗਾੰਦਤ ਕੱਤ) ੬ ਆਤਰਏ ਭਰਾ/ -੭ ਟਲ/ 
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ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ॥ 

ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ" ਰਹਕਲੇ ਲਾਗੇ ਚਲਨ ਅਨੇਕ। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫੜੀ ਅਗਜੋਂ ਟਰਯੋ ਨ ਏਕ। 
ਅਗਯੋਂ ਟਰਯੋ ਨ ਏਕ ਆਨ ਜਬ “ਗਾਢ ਸੁ ਪਰਿਓ। 
ਤੁਰਕਨ “ਫਿਰ ਗਯੋ ਪੈਰ, ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਆਗੈ ਕਰਿਓ। 
ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਉਹਾਂ ਅਤਿ ਘਨੇ ਤਉ ਖਾਲਸੈ ਆਯੋ ਕੋਪ“। 
ਖਾਲਸੈ ਹੱਲਾ ਤਬ ਕੀਯੋ, ਛਡ ਗਏ ਘੋੜੇ ਤੁਰਕ ਤੋਪ॥੬॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਖ੍ਰਾਜ ਖਿਦਰ ਸੁਨਿ ਆਇ ਸੁ ਪਯੋ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਮੁਖ ਆਨ ਫਿਰਯੋ। 
ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੈ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਨਠ ਕਰ ਬਚੈ ਕਬ ਫੌਜ ਹਮਾਰੀ'॥ ੭॥ 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਬੈਠ ਊਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਨਕਾਂ ਬੈਠ ਕਰ ਭੇਰੋ ਬਹੇ। 
ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਤਹਿੰ ਕੀਓ ਪਠਾਣਨ। ਸਿੰਘਨ ਪਕੜਯੋ ਖੂਬ ਮਦਾਨਨ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਲੰਸੇ ਧੈ ਰਹੈਂ, ਕਹੈਂ: ਪੜੈ ਕਬ ਰਾਤ। 
ਤੁਰਕ ਕਹੈਂ: 'ਹੋਤ ਦਿਨਹਿ ਕੈ ਕਰੀਐ ਸਿੰਘਨ ਘਾਤ'॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਕਿਛੁ ਢੁਕਯੋ ਦਿਖਯੋ ਦਿਨ ਨੇੜੈ। ਤੁਰਕ ਕਹੈਂ : 'ਸਿੰਘ ਮਰੈਂ ਨ ਘੇਰੈ”। 
ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਇਨ ਮੁਕ ਗਯੋ। ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੁ ਇਨ ਬਲ ਗਯੋ॥੧੦॥ 
ਕਰੋ ਹੱਲਾ ਇਨ ਲਈਏ ਮਾਰ'। ਮਲੇਰੀਅਨ ਨੇ ਇਮ ਕਰੀ ਬਿਚਾਰ। 
ਮੁਹਰੇ ਭਯੋ ਅਖਵਾਜ ਮੂਦੂਦ। ਆਯੋ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸੇ ਜੂਦ॥੧੧॥ 
ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀ ਥੀ ਰਹੀ। ਸੋਊ ਸਿੰਘਨ ਦਾਗੇ ਦਈ। 
ਅਖ੍ਹਾਜ ਸੀਸ ਇਕ ਲਗ ਗਈ ਕਾਰੀ'। ਪੈ ਗਯੋ "ਤੁਰਤ ਸੁ ਭੂਮ ਮਝਾਰੀ॥੧੨॥... 
ਮੁਯੋ ਅਖ੍ਹਾਜ ਜੁ ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਮੂਦੂਦ'"। ਮਲੇਰੀਯਨ ਮੈਂ ਥੋ ਬਡੋ ਗਦੂਦ"॥੧੩॥ 
ਤਿਸ ਕੋ ਚੁੱਕਨ ਆਏ ਉਸ ਭਾਈ। ਉਨ ਦੋਇਨ ਭੀ ਜਾਨ ਗੁਵਾਈ। 
ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਨ ਕਰ ਆਯਾ। ਹੁਇ ਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿੱਛੇ ਧਾਯਾ॥੧੪॥ 

 ਜੰਭੂਗਕ ਡੱਟ ਤੱਘ: ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਉਠ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦੇ ਹਨ? > ਹਲਕਨ ਤੱ ਡਟੇ ਪਗੰਆਂ ਉਤੇ 
ਰਕ' ਕੈ ਲੈ ਲਾਲੀ ਨਾਦ ਨੈ ਆਦਮੀ ਹੀ/ਏਸ ਨੂੰ 7ਲੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ/ = ਗਾਝੂ: ਅਸਾਨ (ਦੀ ਜੰ? ਹੈ ਗਈ 
5 ਪਰਤ ਨਲ ਮੰਨ ਖਤ ਨਈ (ਤਰਕਾਂ ਏ)/ ੫ ਨੱਸ ਠੱਹ/ ੬ ਜਾਣ ਮਨ (/ਨੇਵੇਂ /ਨੈ?/ - /ਨੈਂਘਰ 

ਰਣ ਹਸ਼ ਗਏ/ ੮ (ਛਾ) ਜਲਦ ਝਟ੪ਟ/ ੯ ਨਗਲੈਕ, (ਮਨੂ ਸੱਟ)/ %੭ ਧਰਤ ਓਪਰ ਭਟ /ਡੱਨਾ 

/%%7/ 55 ਰੱਦ ਕੱਚਾ ਗੋਂਇਆ; ਨਕਾਰ; ਲਾਅਨਤੀ $2 (ਫ) /ਨਲਟ) ਛੜਾ (ਵੱਡਾ ਕੱੜ੍ਹ?/ 



੧੪੪ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਝੁਲਨਾ ਛੰਦ॥ 
ਬਚਯੇ ਏਕ ਮੁਹੰਮਦੋਂ ਸ਼ੇਰ! ਓਹੀ, ਜਿਸੈ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾ। 
ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇ, “ਸ਼ੀਰਖੋਇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸਾ। 
ਗੁਰਾਂ ਸੁਨ ਕੈ ਮੁਖੋਂ ਸੀ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, 'ਰਹੀ ਜੜ੍' ਯੋਂ ਓਸ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸਾ। 
ਸੋਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਫੁਰਦਾ, ਜੋਊ ਅਖ ਕੈ ਫੇਰ ਨਹਿ ਹਾਰਿਆ ਸਾ॥੧੫। 

ਦੋਹਰਾ॥ 

_ ਤਿਨ ਕੀ ਲੋਥ ਸੁ ਲੈ ਮੁੜੇ ਨੱਠੇ ਮਲੇਰੇ ਵੱਲ। ਰ 
ਤੀਨਹੁ “ਗੋਰਨ ਮਹਿ ਗਡੇ” ਮਨ ਭਯੋ ਬਜੀਰੈ ਤੁਥੱਲ॥੧੬॥ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੋਊ ਤਰਫ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾ 
('ਫਤ੍ਰੇ ਮਝੈਲ ਸੁ ਲੈਣਗੇ'...) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਜੀਰੇ ਮਨ ਅਤਿ ਚਿੱਤਾ ਧਾਰੀ। ਨਜੀਕ ਆਈ ਹਮ ਮਰਨੇ ਵਾਰੀ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਦਿਲ ਭਈ ਵਧਾਈ। '?ਪਹਿਲੀ ਫਤ੍ਹੇ ਖਾਲਸੇ ਆਈ'॥੧॥ 
ਡੇਰਾ ਸਿੰਘਨ ਉਹਾ ਲਗਾਯੋ। ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਯੋ। 
ਭੋਜਨ ਪਾਇ ਕੀਯੋ ਫਿਰਿ ਕੂਚ। ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਓ ਅਗੈ ਪਹੂਚ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੈ ਪ੍ਰਿਥਮੈਂ- ਥੋ ਕਹਯੋ ਸਿੰਘਨ ਊਚ ਸੁਨਾਇ। 
'ਫਤ੍ੇ ਮਝੈਲ ਸੁ ਲੈਣਗੇ, ਮਲੇਰੀਯਨ ਉੱਤੇ ਪਾਇ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਆਦਰ ਬਹੁ ਮਝੈਲਨ ਕੀਯਾ। ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੀਯਾ। 
ਸਿੰਘਨ ਫਤ੍ਹੇ ਸੁ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਈ। ਹੁਏ ਰਾਜੀ ਮਿਲਿ ਭਾਈਅਨ ਭਾਈ॥੪॥ 
ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਭਯੋ ਉਛਾਹਿ੯। ਕਹਜੋ ਬੰਦੈ, 'ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੜਾਹੁ। 
ਜੋ ਤੁਮ ਔ ਗੁਰ ਹਮ ਫੁਰਮਾਯਾ। ਕਰੋ ਸੋਈ ਅਬ ਵਖਤ” ਹੈ ਆਯਾ॥੫॥ 
ਅਬ ਤੌ ਲਈਐ ਬਜੀਰੈ ਮਾਰ। ਫੇਰ ਕਰੈਂਗੇ ਪਰਬਤ ਕਾਰ'। 
ਸਿੰਘਨ ਲੀਨੀ ਮੰਨ ਸਲਾਹਿ। ਮਝੈਲਨ ਕਿਯੋ ਡੇਰਾ ਇਕ ਦਾਇ॥੬॥ 
ਤਬ ਭਯੋ ਪ੍ਰਾਤ” ਸੁ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾ। ਮਾਰ ਛੱਤ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਕਰਾ। 
ਲੂਟਯੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੌ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ। ਤੁਰਕ ਕਟੇ, ਲਏ ਹਿੰਦੂ ਬਚਾਈ॥੭॥ 

5 ਲਨ ਅਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ; ਮਲੌਨੀਆ ਘਨਾਣ) > ਦੁੱ7 ਘਟ ਵਾਲੇ ਮਨੂਆ? = ਕਥਦਾਂ /ਵਚ/ ੪ ਦੱਲ ਨਈ 
2/ ਤੁਥੱਡ ਹਲਚਲ ਹੱਨ/ ੬ ਨਜ਼ਦੀਕ; ਨੰੜ/ .” /ਏਹ ਪੰਥ ਖ਼ਾਲਲੇ ਠੀੰ #ਹਲਾਂ “ਹਾਨ /ਵੇਲੈ ਆ/ ੮ ਆਹਲਾੰ 

ਹ$ (ਭਾਂਵੇ ਲਾਣਾਕਾਕਾਂਨ%)/ ੯ ਇਿਲਾਗ ਇਹ; ਹਲਨ/ 97 ਵਕਤ, %ਮਾ/ 59 ਪਤਾ ਕਾਲ ਸਵੇਰਾ? 
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ਦੋਹਰਾ॥ 
ਬੰਦੈ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਅਗੇ ਦੀਨੋ ਪਾਇ'। 
ਉਚੀ ਰੋੜੀ” ਦੇਖ ਕੈ, ਬੈਠੋ ਆਸਨ ਲਾਇ॥੮॥ 

ਸਾਖੀ ਬਜੀਦੈ ਬਧ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 
('ਇਤੀ ਬਜੀਰਾ ਮਾਰਿਓ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਕੇ ਮਾਹਿ') 

ਚੌਪਈ॥ 
ਬੰਦੇ ਕਾ ਡੇਰਾ ਸੁਨਿ ਆਯਾ। ਸਹੌਂ= ਬਜੀਰਾ ਲੜਨੇ ਧਾਯਾ। 
ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਮੁਹਰੇ ਧਰੇ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਦੇ ਕਰੇ॥੧॥ 
ਇਕ ਵਲ ਕੀਏ ਸ਼ੁਤਰ” “ਹਥ ਨਾਰ। ਇਸ ਬਿਧ ਕਰੀ ਲੜਨ ਕੀ ਕਾਰ। 
ਢੁਕ ਬੰਦੇ ਢਿਗੱ ਸ਼ਲਕ?” ਚਲਾਈ। ਜਨੁ ਗੋਲਨ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ॥੨॥ 
ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਰਹਕਲ ਭਾਰੇ। ਚਲਵਾਏ ਬਜੀਰੈ ਜੋ ਥੇ ਸਾਰੇ। 
ਗੋਲੇ ਚਲੇ ਜੰਜੀਰਹਿ ਜੋੜ। ਲਗੈ ਬਿਰਛ, ਉਸ ਸੁੱਟੈਂ ਤੋੜ॥੩॥ 
ਗੋਲੀ ਬਰਸੈ ਜੈਸੇ ਮੇਹਿਂ। ਖੜੇ ਬਹਨ ਕਿਮ ਪੈਣ ਨ ਦੇਹਿਂ। 
ਧੂਓ' ਉਠ ਭਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਘੋੜੇ ਪਗ” ਬਹੁ ਧੂੜ ਉਡਾਤ"॥੪॥ 
ਜਨੁ ਕਰ ਭਈ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। "ਤੋੜੇ ਚਮਕ ਟਿਟਾਣੇ ਵਾਤ””। 
ਧੂਓਂ ਧਾਰ ਉਠ ਹੋ ਗਈ ਘਟਾ। ਦਮਕਤ" ਪਯਾਲੇਂ" ਜਨੁ ਬਿਜ"' ਛਟਾ"॥੫॥ 
ਚੇਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਠ ਨਠ ਜਾਹਿਂ। ਬੰਦੇ ਉਹਲੈ ਹੋਇ ਲੁਕਾਹਿਂ। 
ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿ ਬੰਦੇ ਰਖੇ। “"ਲਰਨ ਮਰਨ ਤਜ ਹੁਇ ਗਏ ਵਖੇ"॥੬॥ 
ਕਹੈਂ, 'ਫਕੀਰ ਕਹਾਂ ਹਮ ਗਾਰੈ”? ਕਰਤ ਮਜੂਰੀ ਖਾਹਿੰ ਸੁਖਾਰੈ'>। 
ਚੇਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਨਠ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸੁਰਮੇ “'ਠਾਂਢੇ ਰਹੇ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਯੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਸਿਰਤੰਤ”” ਬਜੀਰੈ ਪਾਸ। 
ਜੁ ਲੁਟੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਥੇ, ਜ਼ਖੀਰੋਂਦ ਕੀਯੋ ਨ ਤਾਸ£॥੮॥ 

9 ਹੌਰ (ਅਨ੍ਹਾਂ ਵੱਨਆ)/ ੨ ਗੌੜਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਤੰ/ = ਸਾਹਆੰਣੋਲ/ # £ਨ) ੫ ਹੱਥ ਨਲ/ ਉਹ ਲਟਕਾ 
ਨੈ /ਕੋਨੇ ਨਹਾਓ ਤੇ ਰੱਲ /ਲਨਾਂ ਹੱਥ ਓਮਰ ਚੁੱਕ ਕੰ ਹਾੰ ਚਲਾਈ ਸਾਦ ਹੈ) । ਵੇਲ ਸਲ਼ਰਜੰਨ ਹੱਥ ਨਾਲ- 
ਨ ਨ)/ ੬ ਨੰ ੭ /'ਤ) ਸ਼ਲਕ` ਕਈ ਲੰਦੂਕਾਂ ਦਾ /ਟੈਕੰ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ /ਨਿਂਨਆਨ ਥਾਦੂ ਝ਼ਨ 
੮ ੪ਲੋਂਤਆਂ ਨੂੰ ਲੈਠਣ ਲਾਂ ਲੋਟਣ ਨਾਂ ਦੋਣ/ ੯ ਪੈਨ ਘੱਤਆਂ ਦੰਆਂ ਟਾਘਾਂ ਨਲ/ ੧੦ ਏੰਡਦਾ ਹੰ/ 

55 ਤਾਂ ਦੇ ਪਲੱਠੰ/ ੧੭ ਵਾਂਨ/ 9= ਚਮਕ, /ਨੈਸਕ; ਧਮਕ #ਰਥਾਤ ਤਾਂ ਦੇ ਲੋਂਲਆਂ ਦੀ ਚਮਕਾ ਤੇ 

5ਮਕਾ /ਏੱਲ 2 ਠਹਾੰਂ ਨੰ ਮਾਨੇਂ ਅਕਾਲ /ਵੇਲ /ਲਜਨਾ ਕਤਕਦਾੰਂ ਹੰ/ ੧5 ਆਤਾਲ/ 5੫ /ਲੈਲਲ) ੧੬ ਦਸਕਾ/ 

5੭ਲਤਨ ਮਰਨ 2? ੧੮ ਵੱਖਣੇ ਅੱਡਨ/ 5੯ ਸ਼ਟ/ ੭੦ ਸੱਠ ੨5 ਖਲੱਤੇ ਠ2/ ੨੭ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਾਨ? 
੭੨ ਸਨ ੨੬ ਓਨਾਂ ਨ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਉਤੈ" ਬਜੀਰੈ ਸਭ ਕੁਛ ਲੀਆ। ਬੰਦੈ ਨੇ ਕੁਛ ਸੰਜਮ ਨ ਕੀਆ। 
ਨਹਿੰ ਕਿਛ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਬੁਤਾਯੋ। ਨਹਿਂ ਕਿਛ ਤੌਪ ਜੰਬੂਰਨ ਆਹਯੋ॥੯॥ 
ਉਤੇ ਸਿਰਤੰਤ ਅਯੋ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। “ਇਤ ਲੜ ਡੰਗ ਖਾਨ ਕੋ ਨਾਂਹੀ। ਰ 
ਉਤ ਵਲ ਮੋਹਰ ਰੁਪਏ ਤੁੜਾਏ। ਇਤ ਲਟਿ ਮਿਲੈ ਤੋ ਡੰਗ ਲੰਘਾਏ॥੧੦॥ 
ਦੇਖੋ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਨਯਾਰੀ। ਜਿੱਤੈ ਫ਼ਕੀਰ, ਸ਼ਾਹਿ ਜਾਇ ਹਾਰੀ। __ 
ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੇ ਮੇਰੁ” ਤ੍ਰਿਣੋ“ ਉਠਾਇ। ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ ਸਮੁੰਦੁ ਘੜਯੋਂ ਸੁਕਾਇ॥੧੧॥ 
ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹਥ ਜੋੜੇ। 'ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਮ, ਚੜ੍ਹੋ ਨ ਘੋੜੇ'? 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਉਨ ਸਬਹਨ ਕਹਜੋ। ਏਕ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਤਕੜੇ ਰਹਯੋ॥੧੨॥ 
ਤੌ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਹਮ ਵਲ ਕਰੈਂ। ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਮਾਰ ਸੁ ਡਰੈ"। 
ਤਬ ਸਿੱਖਨ ਮਿਲ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ। 'ਹਮ ਤੇ “ਸਰਤ ਨ “ਕਾਚੀ ਘਰੀ'॥੧੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਦਏ ਜੁ ਸਾਥ। 
ਸਬਹਿਨ ਮਿਲ ਕੈ ਯੋ ਕਹਯੋ, ਜੋਗ ਜੋੜ ਕੋ ਹਾਥ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ 
'ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮ ਤੇ ਲਰਯੋਂ“ ਨ ਜਾਈ। ਸੀਸ ਤੁਮ ਢਿਗ ਦੇਹਿ ਲਗਾਈ। 
ਖੜਯੋ ਖਾਲਸੋ ਔਰ ਗਏ ਪਰਾਈ” । ਭਾਵੇਂ ਰਾਖੋ, ਭਾਵੈ ਦੇਹੁ ਮਰਾਈ॥੧੫॥-.- 
ਹਮ ਭਜ ਜਾਵਨ ਨਹਿੰ ਕਹੂੰ ਨੌਰ। ਹਮ ਮਰ ਰਹੈਂਗੇ ਤੁਮ "ਪਗ ਕੌਰ'॥੧੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਬੰਦੈ ਖਾਲਸੈ ਕਹਯੋ, 'ਤੁਮ ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲੜਾਉ। 
ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਥ ਜੋੜ ਕੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈਗੁ ਬਖਸ਼ਾਇ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੱਖਨ ਕਹਜੋ, 'ਘੜੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ। ਹਮ ਤੋਂ ਪਲ ਨਹਿ ਸਕੇਂ ਸੰਭਾਰੀ”। 
ਮਾਲਕ ਹਥ ਬਿਨ ਸਿਰ ਹਮ ਆਏ। ਹਮ ਕਿਮ ਬਚੈਂ ਤੁਰਕ ਆਗੇ ਪਾਏ॥੧੮॥ 
ਹਮ ਪਰਯੋ ਜਹਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਂਹੀ। ਭਾਮੈਂ ਰਾਖੋ ਭਾਮੈਂ ਦੇਹੋ ਡੁਬਾਈ। 
ਤੁਮ ਮਾਲਕ ਹੁਇ ਰਖੋ ਬਚਾਈ। "ਤੁਰਕ ਆਟਾ ਹਮ ਲੂਣੋਂ ਨਾਹੀ॥੧੯॥ 

6 ਓਸ ਆ?/ ੭ /ਇਸ਼ ਪਾਸ਼ /ਏਸ਼ ਕੋਲ/ ਤੇ ਤਨ ਆਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ) 2 ਨਮੋਨ; “ਰਲਤ; ਘਹਾੜ/ 

4 ਤਾਲਾ/ ੬ ਡਾਠੋ (ਆਨ ਦਏ?/ ੭ ਸਰਦਾ ਨਹਾ; /ਨਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ/ ੮ /ਏਕ ਅੱਧ ਘਤ /ਛਨ-੫ਲ/ 

੯ ਲੱਤਆ? 5੦ ਪਰਾਈ ਦੂਜੇ (ਭਾੜੇ ਦੇ ਟਟੂ)/ 55 ਘੌਨਾਂ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ /ਵਚ/ 92 ਸੰਭਾਲ (ਨਹੀਂ 
#ਸਕਏ), ਵੰਲਾੰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ/ ੧= ਤਰਕ ਆਟੇ ਝਰਾਕੜਰ ਹਨ; ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ/ਵੇਚ ਲੂਣ ਬਰਾਸ਼ਰ 

ਹ ਸਾਛਾਂ ਕਾੰ ਅਕਾਤ ਹੀ/ 
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ਕਿਮ ਹਮ ਇਨ ਸੰਗ 'ਪੁਜੈ ਲਰਾਈ। ਮਾਰੇ ਤੋਪਨ ਕੇ ਅਬ ਉਡ ਜਾਂਹੀ। 
ਚਾਰ ਘੜੀ ਹਮ ਕਬ ਇਨ ਠੱਲ੍ਹ ਤੁਮ ਬਿਨ ਬਚੈਂ ਨ ਹਮ ਇਕ ਪਲੈ॥੨੦॥ 
ਤੁਮ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਇਕ ਹਮ ਲੜੈਂ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਮਰੈਂ। _ 
ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮ ਲਰ ਸਕੈਂ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਸੋਂ ਉਡ ਜਾਹੀਂ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਤੁਮ ਪ੍ਰਿਥਮ ਥੋਂ ਕਹਯੋ, ਹਮ ਤੋਪਨ ਲਗਨ ਨ ਦੇਹਿੰ। 
ਉਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤ ਸੁ ਉਨ ਲਗੈਂ, ਉਨ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਹਿੰ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਮਝੈਲਨ ਬੰਦੈ ਕਹਿਓ। 'ਹਮ ਲਰਹੈ' ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਰਹਿਓ'। 
ਬੰਦੈ ਛਡ ਕੇ ਚੇਲੇ ਭਾਗੇ। ਲੜੇ ਖਾਲਸੇ ਹੁਇ ਹੁਇ ਆਗੇ॥੨੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉੱਚੀ ਰੋੜੀ ਦੇਖਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਯੋ ਜਾਇ। 
ਬਜੀਰੈ “ਗੋਲਨਦਾਜ ਸੱਦਿ, ਆਖੋ 'ਦੇਹੁ ਉਡਾਇ'॥੨੪॥ 
ਚੁਪ ਕਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਰਹਯੇ, ਪਰਯੋ ਲੜਾਈ ਗਾਢਾਂ। 
ਗੋਲੀ ਗੋਲੈ ਬਹੁ ਪਵੈਂ, ਬੰਦਾ ਭਯੋ ਨ ਠਾਢ”॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਲੋਕਨ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। 'ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਇਹਾਂ ਰਹਿ ਮਰੀ'। 
ਨਠ ਓਟ ਬੰਦੈ ਲੁਕੈਂ। ਗੋਲੇ ਸ਼ੁੰਕਤ ਸੁਨਤ ਨ ਸਕੈਂ॥੨੬॥ 

ਕੋਉ ਕਹੈ,ਇਹ ਇਹਾਂ ਮਰ ਜਾਉਂਗ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਾ ਫਕੀਰ ਲੁਕ ਜਾਉਗ'। 
ਕਹੈ, 'ਹਮ ਹੀ ਕੋ ਖ੍ਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਆਹਿਂ ਅਡੰਬਰ ਭਾਰੀਂ॥੨੭॥ 

ਨ ਸਿਰ ਪਿ ਨ ਚ 
ਕਹਜੋ ਖ਼ਾਲਸੈ 'ਤੁਮ ਟਿਕ ਬਹਿ ਰਹੋ। ਹਮ ਜੀਵਤ ਤੁਮ ਚਿੰਤ ਨ ਗਹੋ'॥੨੮॥ 
ਤਬ ਉਨ ਕੀਯੋ ਦਗ਼ਾ ਦਗ਼ਬਾਜ। ਡਾਰ ਲੁਟ ਚਲਜੋ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜ। 
ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਸੋ ਮਰਿ ਗਯੋ। ਉਨ ਜੋ ਕੀਤੋ ਸੋ ਉਨ ਪਯੋ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਸਿ ਬੰਦੇ ਘੋੜੋ ਮੰਗਯੋ ਕਹਿ, 'ਮਾਲਕ ਪਹੁਂਚਜੋ ਆਇ। 
ਮਾਰੋ ਲੇਵੋਂ ਲੂਟ' ਕਹਿ, ਦਯੋ ਸੁ ਤੀਰ ਚਲਾਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚਲਤ ਤੀਰ ਉਨ ਘੱਟਾ ਉਨਾਯੋ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸੋ ਅੱਖੀਂ ਪਾਯੋ। 
ਉਸੀ ਘੱਟੇ ਸੋਂ ਅੰਧੇ ਭਏ। ਆਪਸ ਮੈਂ “ਲਰਿ ਕੈ ਮਰਿ ਗਏ॥੩੧॥ 

4#ਸਨ ਦੀ ਲੰਗ ਹਲੀ/ $ ਉਠੈਆ (ਨ/ 4 ਫ਼ੜਾਂ ਉੱਕਾ ਨਾ ਕਚੋ// ੬ ਜਜੀਝਜ ਫਸੀ ਛਲਟ/ 

੭ ਲਤ-ਲੜ ਕੰ/ 

ਨੰਅ 8 
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ਤਹੀਂ "ਹਕਾਰ ਖਾਲਸੈ ਦਯੋ। ਜਨੁ ਸਿਧਿ ਇਜੜ ਸ਼ੇਰ ਸੁ ਭਯੋ। 
ਜੋ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਲਭੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੇਊ ਖਾਲਸੈ ਦੀਨੇ ਮਾਰ॥੩੨॥ 
ਤਹਾਂ ਬਜੀਰਾ “ਸਸਕਤਿ ਪਯਾ। ਕਿਲਾ ਗਡ ਕੋਉ ਅਗੈ ਗਯਾ। 
ਬੰਦੇ ਵਹੜਨ ਸਾਥ ਘਿਸੜਾਯਾ। ਫੇਰ ਅਰਨਿ ਮੈ ਉਸੇ ਸੜਾਯਾ॥ਤ੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਤੀ ਬਜ਼ੀਰਾ ਮਾਰਿਓ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਕੇ ਮਾਹਿ। 
“ਸੱਤਾਂ ਸੈਅ ਸਤਾਸਠੇ ਚਪੜਚਿੜੀ ਕੇ ਪਾਹਿ“॥੩੪॥ 

ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ 
(ਸ਼ਹਰ ਬਾਵਨ ਮਧ ਬਾਵਨੀ ਤਹਿਂ ਤੁਰਕ ਦਏ ਭਜਾਇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਹਰ ਮਾਂਹਿਂ ਦਾਖਲ ਕੀਯੋ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹ ਨਾਮ। 
ਜਾਤਿ ਬੱਲ ਜਟ ਬੰਸ ਥੋ, ਮੀਰ ਪੱਟੀ ਉਸ ਗਾਮ”॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਵਾਨ ਬਣਾਯਾ। ਲਭਯੋ ਮਾਲ ਸਭ ਉਸ ਸੌਂਪਾਇਆ। 
ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਥੇ ਅਤਿ ਸੁਰੇ। ਦੁਇ ਠਾਣੀ੯ ਦੁਇ ਰਹੈ ਹਜੂਰੇ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਮ। 
ਤਿਨ ਕੋ ਬਾਵਨੀ'” ਸਭ ਦਈ, ਐ ਦਯੋ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕਾਮ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ” ਠਹਿਰਾਯਾ। ਮੁਲਕ ਬਾਵਨੀ ਉਨ ਉਗਰ੍ਹਾਯਾ। 
ਬੰਦਾ ਸਿਹਿੰਦੈ ਦਾਖਲ ਭਯੋ। ਬਜੀਰੈ ਮਾਲ ਸੁ “ਬੰਦੁਬਸਤ ਕਯੋ॥੪॥ 
ਸ਼ਹਰ ਰੁਕਜੋ ਸੇ ਲੱਟਯੋ ਨਾਹੀ। ਚੁਕ ਗਯੋ ਸੁ ਵਖਤ ਪਛੂਤਾਹੀ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਥੋ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜਾਵਨ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਭੁਇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਵਨ॥੫॥ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਭੂਲ ਗਯੋ ਵਹਿ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੇਜਯੋ ਜਿਮ” ਕਹੀ। 
ਤੰ ਹੀ ਭਯੋ ਖੁਆਰ ਸ਼ਹਰ ਸਰਾਪ ਉਨ ਰੱਖਿਓ॥੬॥ 

6 ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ ਭਲਕਾਰਾ (#76%)/ 2 /ਨਿਸਕਦਾ /ਆ (7?%)/ = ਵੰਹੇੜਕੇ ਨਆਨ ਲੌਲ/ 
5 5੭੬੮ ਸਖਤ (5੭55 20)/ ੪ ਖਾਨ ਕੌਲ/ ੬ /ਵੋਚ/ ੭ ਨੁਾਅ /&ਡ/ ੮ ਦੀਵਾਨ; ਨੱਸ ਅੰਤਰ 
੯ ਠਾਣੇ ਥਾਣੇ (/ਵੋਚ), #੪' ਚੱਕੰ/ %੭ ਬਵੰਨਾ (੫੨) /0ਡਾਂ ਟਾਨਹਹ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਪਰਗਨਨ ਲੌ /ਨੈਲੇ 
ਸ਼ ੪੨ /#ਡਾਂ ਦਾਸੰ# (ਵੇਲ “ ਦੋਸ ਲਾਵਨਾੰ ਤਰਕਨ ਕੇਗੀ/ ਭਾਗਾਂਹ ਨਾਂ ਸਾਂਹੰਦਾ ਵਡੋਨੀੰ/-ਗੁਾਰ ਘਤਾਘ 
ਠੁਰਜ?/ 55 ਨਹਾ/ਂਏਕ, ਪਤੀਨ?ਓ/ $> ਲੰਦੌੜਸ਼ਤ, ਆਮਲੇ ਤੇ ਲਅੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਠ/ 92 /ਨਵੇਂ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੪੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁ ਰਖਯੋ ਬਚਾਈ। ਦਈ "ਟਕਿਅਨ ਉਗਰਾਹੀ ਪਾਈ। 
ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ” ਸੁ ਦਾਰ ਬਨਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੁਕਿ ਛੱਪਿ ਬਚਾਏ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਘੋੜੈ ਚੜੈ ਪਗੁ ਤੁਰਕੈ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇ। 
ਸ਼ਹਰ ਬਾਵਨ ਮਧ ਬਾਵਨੀ, ਤਹਿ ਤੁਰਕ ਦਏ ਭਜਾਇ॥੮॥ 
ਛੱਤੀ ਲਖ ਕੋ ਪਰਗਣੇਂ ਪਲ ਮੈਂ ਲਿਯੋ ਫੁਡਵਾਇ। 
ਬੰਦੇ ਕਹਯੋ ਸਦ ਖਾਲਸੇ, 'ਲੂਟ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਲਿਓ ਖਾਇ'॥੯॥ 

ਰਾਮ ਰਈਅਨ' ਐਂ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਕੀ ਸਾਖੀ 
(ਰਾਮਰਈਆਂ ਦੀ ਘੁੜਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸੁਧਾਈ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ ਰਹਿ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। 
ਹਾਥ ਜੋੜ ”ਨਾਂਢੋ ਭਯੋ ਕਰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਅਰਦਾਸ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਪਾਇਲ ਪਾਸ ਘੁਡਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮ। ਤਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਖਤਰੀਅਨ ਧਾਮਾਂ। 
ਰਾਮਰੱਯਨ ਕੇ ਮਸੰਦ ਕਹਾਵੈਂ। ਕਰੈਂ ਮਸਕਰੀ ਖਾਲਸੈ ਖਿਝਾਵੈਂ॥੨॥ 
ਮੈਂ ਉਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਠਈ"। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਰਦਾਸ ਯੌ ਕਹੀ। 
ਸਨਤ ਦੁਤਾਰੋਂ ਉਨ ਭੰਨ ਦਯੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਵਾਕ ਤਿਨ ਖੋਟੇ ਕਹਯੋ॥੩॥ 
ਐਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਯਾ ਕਰੀ। ਹਮ ਕੌ ਨਹਿਂ ਵਹਿ ਬਿਸਰਤ ਘਰੀ”। 
ਥੀ ਹਮ ਕੌ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਮਾਰ। ਸੋ ਤੋ ਹਮ ਨੇ ਦਈ ਵਿਸਾਰ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੁਤੁ ਮੁਏ ਆਪੈ ਮੁਯੋ ਅਬ ਮੁਯੋ ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ'। 
ਯੌ ਕਹਿ ਦੁਤਾਰੋ ਭੰਨਯੋ, ਤੌ ਮਾਰਯੋ ਕੇਸ ਮੁਹਿ ਖੋਲ॥੫॥ 
'ਤੁਮ ਜੱਟਨ ਹੁਇ ਏਕਠੇ ਲਯੋ ਥੋ ਗੁਰੁ ਬਣਾਇ। 

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, ਕਹੈਂ ਸਚੋ ਪਾਤਿਸਾਹਿ'॥੬। 
5 ਟਕੇ (6੪? ਓੰਨਹਾਹ ਲਏ/ ੭ ਕਾਰਟਾਗ, ਕਾਠੇਂਦ: ਨੁਮਲ਼ਤੰ/ ੨ (ਤੇ ਦੋ) ਪੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੋ ਨਰ 

ਤੇ ਰੱਥ ਕੇ ਟੁਰਦਾ/ ੬ ਲਾਲਾ ਰਾਮਰ/ਂਏ ਦੇ ਐਫਕ/ ੫ /ਇਲਾਕਾ ਆਟੋਆਲਾ (ਨਲਾਮਤ ਗਨ) ਦਾ /ਇਕਾ 
/ਹੈਡਿ; /ਨੈਥੋਂ ਰਾਮਰਾਣਾਟ ਗੁਰ /ਨੈਂਦਕਾ ਮਸੰਦ ਗਹੰਦੋ ਨ /ਨਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਭਲਾਲੀ ਨੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ /ਨੈਰਾਟਰ 
ਕਾਰਕ ਇਸ ਦਾ ਏਤਾਰਾ ਭੰਨ /ਦਿੱਤਾ.ਨੰ/ ਲੱਦਾ ਝਹਾਦਰ ਨੰ ਸੰਮਤ 52੬੭ (5੭5੦-55 ਣ) /ਵਚ /ਇਸ 
/#ਡ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੱਨਆ/ ੬ ਰੁਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਨੀ ਨਘ)/ ੭ ਖਲੋ ਨਿਆ/ ੮ ਘਰ/ 
੬ ਭਗਾਣਨ ਕੱਤ? ੧੦ ੫੩ ਆਂ (ਓਹ ਵਕਤ ਐਨ ਨੀਂ ਡਲਦਾ)/ 



੧੫੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਸੁਨ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਯੋ। ਪਾਇਲ ਠਾਣਾ ਤਿਸ ਲਿਖ ਦੀਯੋ। 
'ਜਾ ਕਰ ਤਿਸ ਤੇ ਬਦਲੇ ਲੇਹੁ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਉਸ ਪਿੱਡ ਫੜੇਹਾ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਾਇਲ ਥਾਣਾ ਪਾਇ ਕੈ ਲੀਨੇ ਮਸੰਦ ਫੜਾਇ। 
ਕਿਛ ਕੂਟੇ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਦੀਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਵਾਇ॥੮॥ 

ਮਲੇਰ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
(ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੇ ਮਲੇਰਹਿ "ਚੜ੍ਹਤੀ ਕਰੀ। ਸੋਊ ਮਲੇਰਹਿ ਧਾਕ ਤਿਮ ਪਰੀ”। 
ਲੁਟ ਕਤਲ ਕੀ ਉਠੀ ਅਵਾਜ਼। ਤੁਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਹੁ ਤਿਸ ਕਾਜ॥੧॥ 

_ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕ ਉਹਾਂ ਆਇ ਅੜੋ। ਆਵਤ ਜਮ ਦਲ ਕਰ ਦੀਓ ਖੜੋਂ। 
ਔਰ ਚਹਿਯਤ ਗੁਰ ਔਰ ਬਣਾਈ। ਦੇਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਉਲਟ ਬਡਾਈ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਸਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤਹਾਂ ਥੋ ਰਹਯੋ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ। 
ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਬਣੀਏ ਵਿਚ ਬਜਾਰ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਸੁ ਬਣੀਓਂ ਆਇ ਸੁ ਮਿਲਜੋ। ਉਸ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆਦਰ ਕਰਜਯੋ। 
ਕਹਸੋ 'ਮਾਂਗ ਜੋ ਮਾਂਗਨ ਜੋਗਾ'। ਉਸ ਮਾਂਗਜੋ 'ਦੁਖ ਦੇਹ ਨ ਲੋਗਾ॥੪॥ 
ਸ਼ਹਰ ਕਤਲ ਤੇ ਸਭ ਰਖ ਲੇਹੋ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੋ ਤੇਤਾਂ ਲੇਹੋਂ'। 
ਪਿਛਲ ਸਯਾਣਾਂਉਨ ਆਨ ਸੁਨਾਈ। ਇਮ ਗੁਰ ਬਚ“ ਤਬ ਅੜਯੋ ਆਈ॥੫॥ 
ਭਾਜ ਪਠਾਣ ਗਏ ਤਹਿੰ ਸਾਰੇ। ਬਚੇ ਲੜਾਈਓਂ ਜੋ ਨਹਿ ਮਾਰੇ। 
ਜਾਇ ਰਲੇ ਵਹਿ ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ। ਉਰੇ ਬਚੈਂ ਨਹਿਂ ਕਿਸ ਹੀ ਨੌਰਂ॥੬॥ 
ਪਠਾਣਨ ਮਾਲ ਸੁ ਜਪਤੀ” ਕਰੀ। ਸ਼ਹਰ ਉਗਰਾਹੀ ਪੈਸੇ ਧਰੀ। 
ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦੀਨੋ ਬਾਂਟ। ਸਿੰਘਨ ਆਛੈ ਦਿਨ ਭਏ ਕਾਟ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੌਜ ਟਕਿਅਨ ਸੋ ਸੁਧੀ ਭਈ, ਔ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਹੇ ਔਰ। 
ਆਕੀ ਰਹਸਯੋ ਸੁ ਨਹਿੰ ਛਡਯੋ, ਸੋ ਮਾਰਯੋ ਕਰ ਧੌਰ॥੮॥ 

5 ਝੜਹਾਣੀ ਕੰੱਤ/ 2 (ਇਸ ਦੀ ਹਾਕ? ਹੈ ਨਈ/ ਤ ਇਤਨਾ 2 (ਲਵ?/ ੬ ਜਾਣ-ਮਛਾਣ/ ੫ ਲਚਨ/ 
੬ ਲਹ੍ਹਾ ਛਾ/ ੭ ਸ਼ਲਤ (ਮਠਣਾਂ ਟਾ ਨਾਨਾ ਆਲ ਸਲਤ ਕਰ /ਨ%2)/ ੮ ਝਾਗੰ/ ੯ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ: (0) 
#ਾਰ ਕਟਾਣਮ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੫੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਖਵਾਜ ਖਿਦਰੁ ਜੋ ਹੁਤ ਮਰਦੂਦ। ਪਠਾਣਨ ਮੈਂ ਥੋਂ "ਬਡੋ ਗਦੂਦ। 
ਕੱਢਿ ਗੋਰ” ਤੇ ਖੜੋ ਕਰਾਯੋ। ਸਾਥ ਕੰਧ ਕੈ ਉਸੈ ਟਿਕਾਯੋ॥੯॥ 
ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ, 'ਥੋ ਬਡੇ ਜੁਆਨ। ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਯੋ ਗਿਦੜ ਸਮਾਨ'। 
ਆਗ ਲਗਾਇ ਫੂਕ ਉਸ ਦਲੋ। ਔਰ ਦੁਜੋ 'ਸ਼ੇਖ ਸਦੋ' ਫੁਕਵਯੋ-॥੧੦॥ 
ਬੁੱਢੋ ਪੀਰ ਜੁ ਮਲੇਰ ਸਦਾਯੋ। ਤਿ੍ਿਯਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੇਹਿਂ ਪਹਿਰਾਯੋਂ। 
ਉਸ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈ ਚਹਾਇ। ਉਇ ਭੀ ਕੱਢ ਦਜੋ ੋਰੌਂਫੁਕਾਇ'॥੧੦॥ 
ਤੁਰਕ ਮੁਲਕ ਸਭ ਲੀਯੋ ਉਗਰਾਹਿ। ਦਿਯੋ ਮਲਵਈਅਨ ਮਿਲੇ ਜੁ ਆਇ। 
ਭਾਈ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਮੁਹਿਰੈਲਾਂ। ਮਲਵਈ ਲਗਾਏ ਸਭ ਉਸ ਗੈਲ”॥੧੨॥... 
ਮਲਵਈਅਨ ਕੋ ਸੁ ਕੀਓ ਨਿਬਾਬ। ਬੰਦੈ ਦੀਨੋ ਉਸੈ ਖਿਤਾਬ॥੧੩॥ 

ਰ ਦਹਰਾ॥ 

ਹਿਸਾਰ ਬਾਵਨੀ ਪਰਗਣੋ ਲੀਨੇ ਕਈ ਮਿਲਾਇ। 
ਕੈਂਥਲ ਜੀਂਦ ਪਾਣੀਪਤੋ ਮੂਣਕ ਕਰਨਾਲ ਰਲਾਇ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਾਣੀਪਤ ਝੰਡੇ ਬੰਦੈ ਗਡਵਾਏ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਕੋਉ ਲੰਘਨ ਨ ਪਾਏ। 
ਉਹੀ ਜੱਜ ਨ ਪਤ ਜੀ ਜਿਮ ਲਤ ਬੱਤੀ ਅਜਿ ਹਿ/9.7 
ਕਟੈ ਡੋਰੀ ਕੋਉ ਸੰਗ ਹਥਿਆਰ। ਗਿਰੇ ਬਾਹਿਂ ਤਿਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ 
ਰਖਯੋ ਨ ਰਾਖੋਂ ਉਸ ਪਹਿ ਕੋਇ। ਰਿ 

ਪੁਸੰਗ ਦੁਆਬੇ ਕੋ ਲਿਖਯਤੇ 
('ਗੱਡ ਖਾਲਸੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਾ ਮਲੇਰੇ ਮਲ ਚੜ੍ਹਯੋ ਵੜਯੋ ਦੁਆਬੇ ਜਾਇ। 
ਮੁਲਕ ਛੌਡ ਹਾਕਮ ਗਯੋ, ਲੜਾਈ ਕੋਇ ਨ ਖਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਹੁ ਜਲੰਧਰ ਪੁਰਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਤੁਰਕ ਛ਼ਾਡ ਕੈ ਹੁਇ ਗਏ ਪਾਰ"”। 
ਬੰਦੁਬਸਤ ਤਬ ਬੰਦੈ ਕੀਓ। ਸਿੱਖਨ ਸੌਂਪ ਮੁਲਕ ਸਭ ਦੀਓ॥੨॥ ਨਲ 
ਦਰਾਬੇ ਲੋਗ ਭਏ ਬਹੁ ਸਿੱਖ। ਬੰਦੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਵੱਖ। 

6 ਵੱਡਾ ਛੰਤਾ, ਕੱਚਾ ਕੱਤੂ/ ੭ ਕਝ਼ਰ/ = ਛਰਮਾਇਆਨ /ਕੈਹਾ/ ੬ ਘੰਹੇਨਾ ਏੇਦੋ/ ੫ ਛੂਕਾ /ਇੱਤਾ ਸ਼ਾਤਾ 
/ਦਤਾ/ ੬ ਮਹਰਾੰ ਆਗੂ) -੭ /&ੈਂਡੇ 7੩) ੮ ਨੰੜੇ ਆਉਂਣ ਅਠ/ ੯ ਅੱਠ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੋ/ 
5੦ ਦਾਰਆ ਟੇ ਪਾਰਲੇ ੫ਾ/ 



ਆ ਅਰ ਬਸ 
ਜੋ ਭੁਖੋ ਆਯੋ ਬੰਦੈ ਪਾਹਿ। ਬੰਦੈ ਦੀਨੋ ਸੋਉ ਰਜਾਇ॥੩॥ 
ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਸੁ ਆਈ। ਉਨ ਕੋ ਦੀਨੀ, ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਹੀ। __ 
ਔਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੈਂਚ। ਦਯੋ ਦਿਲਾਸੋ ਲਯੋ ਪੈਸੋ ਖੈਂਚ॥੪॥ 
ਹਿੰਦੁਅਨ ਨੇ ਤੋਂ ਬਡ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। 'ਮੁਸਲਮਾਨਨ ਵਖਤ ਕਟਾਯੋ। __. . 
ਹਿੰਦੂਅਨਿ ਓ ਲੇਵੈ ਭੀ ਜਾਵੈ। ਹੁਇ ਰਈਅਤ ਸੋ ਮੁਲਕ ਬਸਾਵੈ॥੫॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਪਾਣੀਪਤਿ ਹਿੰਸਾਰ ਲੋ ਐ ਮਾਝੋ ਪੱਟੀ ਤਾਂਹਿ। 
ਨਿਵਾਜ” ਨਗਾਰਾ ਤੁਰਕ ਕੋ, ਔ ਬਾਂਗ ਦੇਵੈ ਕਹੂੰ ਨਾਂਹਿ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਾ ਤਦ ੦੫੫ 
ਦੁਣ“ ਜਸਵਾਲੀ£ ਚੜ੍ਹ ਮਲ ਲਈ। ਪੜੋਲ? ਬਸੌਲੀਂ- ਸਭ ਰੱਯਤ ਕਈ॥੭॥ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਉਗਰਾਹੀ ਦਈ ਹਟਾਇ। ਉਨ ਸਿਰ ਅਪਨੀ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇ। 
ਆਇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਰੱਯਤ ਹੋਇ। ਫਛਡਯੋ ਨ ਆਕੀ ਖਾਲਸੈ ਕੋਇ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕ ਜਬੈ ਨਿਰਬਲ ਲਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨ ਪੈਸਾ ਦੇਇ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹਾਵਲ ਭਖਰ” ਲੂਟੀ ਕਿਛ "ਹੱਥ ਚੁਕਾਵੈ ਲੇਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਗਰਦੀ ਪਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਧਾਂਕ ਪਰੀ ਬਾਈ ਸੁਬੇ ਤਾਕ””। 
ਮਧ ਕਾਬਲੈ ਸੋਚਾਂ ਕਰੈਂ। 'ਮਤ ਹਮ ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਇ ਪਰੈ'॥੧੦॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੈ ਦੁਆਬੇ ਮੱਲਿਓ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇ। 
ਆਪ ਨ ਆਯੋ ਜੋ ਕੋਊ, ਉਨ ਦੀਨੇ ਵਕੀਲ ਘਲਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“੩ਗੱਡ ਖਾਲਸੈ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ। ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸੋ ਪੱਟ ਗਿਰਾਏ। 
ਸਿਹੰਦ ਨਬਾਬੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭਈ। ਦੁਆਬੇ ਕੀ ਓਸੁ "ਦੂਜੇ ਤਈਂ॥੧੨॥ 
ਪਠਾਣਕੋਟ ਔ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ। ਮਾਰਜੋ ਸੂਬਾ ਉਸ ਮੁਲਕੈ ਵਾਲਾ। 
“ਤੀਜੋ ਭਾਉ ਉਹਾਂ ਉਨ ਬਹਜੋ। ਚੌਥੋ ਹਜੂਰ ਬੰਦੈ ਇਕ ਰਹਯੋ॥੧੩॥ 

9 ੭ਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ੭ਨੀਲਤ ਕੱਟ/ ੨ ਨਾਲ਼) = /&ਡ ਨੇਆਲਾ (/ਲੋਠਾ #ਮਤਸਰ)?/ £ /&ਡ ਡਤਾਲਾ 
(ਜਲਾ #ਸ਼੍ਤਸਰ)/ ੫ -੮ /੪ਡਾਂ ਦੋ ਨਨ) ੯ ਵੋ ਅਨੁਭਵ ਕਾੰਤੰ/ 9੦ ਅੱ ਵਾਲਾ /ਲਿਨ੍ਹੇ ਟਾ /ਕਾ 
ਨਗਰ ਭੱਖਤ /ਸੱਹ/ 55 ਹੱਸ-ਝਕਾਵਾ, ਛੱਡਣ (ਬਦਲੇ ਲੰ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਣ?/ 5੭ ਤਕਾ (ਠਾਈਾੰ ਨਾਂਨਆਂ 

` /ਵੋਚ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਨ ਮਲਕ /ਵੇਚ ਧਾਨ ? ਨਈ)/ 9= ਤਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਏ ਡੰਡੇ £ਟ ਕੇ ਸਾਲਸ਼ਈਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡ 
/ਦਤ/ 55 ਦੂਜੇ ਨੂੰ (ਲਾਲ /ਨੈੰਘ ਦੇ ਦੂਜੈ ਭਰਾ ਠੂੰ?/ 5੫ ਤੀਜਾ ਭਰਾ) 

੩ ੩=====<<੩=<੩= 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੫੩ 

ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ ਬਡ ਭਯੋ ਦਬਾਉ। ਅਗੈ ਤੁਰਕ ਕੱਢ ਸਕੈ ਨ ਪਾਉ”। 
ਲੀਕ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲਖੈ” ਕੋ ਨਾਹੀ। ਏਕਲਾ ਝੰਡੇ ਪਾਣੀਪਤ ਝੁਲਾਹੀ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੈ ਬਿਧ ਤਬ ਯੋ ਨਈ“, ਵਿਚ “ਕਿਲਿਅਨ ਠਾਣੇ ਪਾਇ। 
ਇਕ ਇਕ ਜਾਗਾ ਆਪਨੀ, ਲੀਨੀ ਵਿਚ ਚਿਣਾਇ”॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

__ਪਾਣੀਪਤ ਲੌ “ਪਠਾਣ ਸੁ ਕੋਟ। ਕਾਇਮ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੀਏ ਹੈਂ ਜੋਟ'। 
ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਗੜ੍ਹ ਜਾਵੈ। ਖਬਰ ਕਰੈ ਨਹਿ, ਇਕਲੋ ਧਾਵੈ॥੧੬॥ 
੦ਵੜੈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਨਯੋ ਨ ਜਾਇ। ਕੁੰਡੇ ਜੰਦੇ "ਅੜੈ ਦਸਾਇ। 
ਜਿਮੀ ਵੜੇ ਕਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਸ਼। ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਜਾਵੈ ਪਾਸ॥੧੭॥ 
ਪੀਏ ਨ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਖਾਇ। ਜਹਾਂ ਚਹੇ ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। 
ਸਭ '“ਗੜ੍ਹੀਅਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਆਵੈ। ਸਬਹਨ ਕੀ ਜਾ ਖਾਤ੍ਹ ਕਰਾਵੈ॥੧੮॥ 
ਸਬਹਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵੈ। ਸਬਹਨ ਕੀ ਵਹਿ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਵੈ। 

_ਸਬਹਨ ਕੀ ਵਹੁ "ਪੂਰੇ ਆਸ। ਸਬਹਨ ਕੇ ਆ ਬਹੈ ਸੁ ਪਾਸ॥੧੯॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਗੋਪੀਅਨ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਹੋ ਰਹੈਂ ਸਭ ਪਾਸ। 
ਤਿਮ ਬੰਦਾ ਕਿਲਿਅਨ ਫਿਰੈ, ਨਿਤਪੁਰਤਿ" ਪੁਜਾਵੈ'“ ਆਸ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਹੁ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਨੀ ਸੁ ਬਤਾਵੇ ਬਾਤ। 
'ਦੂਰ ਦਰਸ਼ੀ"£ ਜੋ ਸਿਧਿ ਕਹਾਵੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਆਵੈ॥੨੧॥ 
'ਅਣਿਮਾ ਮਹਿਮਾ"? ਥੀ ਤਿਹ ਪਾਸ। ਰਿੱਧਿ ਬਿਰਧ ਕੋ ਥੋ ਪਰਕਾਸ਼। 
ਉਡਨਿ ਸਿਧੀ ਸਾਧੀ ਥੀ ਵਾਹਿ। ਬਹੁਤ ਸਿਧੀ ਥੀ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਹਿ॥੨੨॥ 
ਜਲ ਖੁਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਹੀ “ਅਰਨਿ ਅਗਨਿ ਜਗਾਵੈ। 

_ਚਹੈ ਤੋ ਲੇਵੈ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇ। ਖੜੋ ਕਰੇ ਜਲ ਚਲਤ ਦਰਜਾਇ॥੨੩॥ 
6 ਪੈਰ (ਅਗਾਹ ਨਾ ਅਟ ਸ਼ਕਦੇ)/ ੭ ਲੱ%/ 2 ਅਦੁੱਤੀ /£ਕਾੱਲਿਆਂ/ # /ਵੋਧ? /ਵਿ6ਉੰਤ/ ੫ /ਨੈਆਜਤਾ 
ਕੀਗੀੰ/ ੬ /ਸੈਲ੍ਹਂ ਰੰ ਠਾਣੇ ਝਣਾਏ, /ਹੋਆਂ ਲੈਹੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਮ ਕਰੋ/ ੭ /ਓਣਵਾ ਲਵੋ; ਉਸਾਰ 
#ਟੋ/ ੮ ੫ਠਨਕੰਟ (ਮਟਮਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਨਨਕੰਟ ਤਕ)/ ੯ ਸੱਟ ਏਂ ਏ ਸ਼ੱਟ/ 9੦ ਇਨ ਟਾ /ਕੈਲੂ 
ਅੰਦਰ ਏਾਸਲ ਹੱਣ ਦਾ /ਕਸੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਂ ਲੱਨਦਾ/ 55 ਅਤੇ ਅਤਾਣੇ /ਦਸਦੇ ਲੰਦ ਏਂ ਸੰਦ ਮਏ ਗਾਹਦੀ/ 
5੨ /ਕਾਲੂਆਂ/ਵੋਜ਼/ 9੨ ਆਸਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ 9£ ਹਰ ਰੌਜ਼/ ੧੫ ੭ਰਾਦਾਂ ਮਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ %੬ ਦੁਰ 
ਦੀ ਵੇਖ ਲੌਣਾ/ ੧੭ #ਸ਼ਟ (%ਠ? /ਨੈਧਆਂ' ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਘਤ ਕੱਖੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ /ਵੇਚੋਂ 

__ #ੱਫੋਨਾ-- ਲਹੁਤ ਛੱਟਾ ਹਂ ਸਣ ਆਹਮਾ-- ਵੱਡਾ ਹੋਂ ਲਣਾ/ ੧੮ /ਵੋਰਧ, ਫੱਡਆਣਆ /ਵੇਟਵਾਨਾਂ ਨ 
__ ,ੰਜ/ਵੈਰਧ ਅੰਨੇ ਹਨ” %ਵੱਸਲਾ /ਵੇਚ ਹਨ ਏੱਲਤ /ਵੇਚ, /ਵਾਇਆ /ਵੋਚ: ਕਾਰਨ /ਵੈਜ਼ ਤੇ ਸਕਤਾ /ਵੇਚਾ/ 

'ਆਠਨਤ- ੭ਅਨਨੇ ਅਗਨੇ' ਵਾ ਹੰ/ 



੧੫੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਪਵਨ ਵਗਤ ਸੋ ਦਏ ਹਟਾਇ। ਆਵਤ ਸੌਂਹੀ' ਪਲਟ ਵਗਾਇ। 
ਐਸੀ ਜੁਗਤਨਿ ਔਰ ਅਚੰਭ। ਸਿਖਨ ਦਿਖਾਵੈ ਤਜੈ ਬਿਲੰਬਾ॥੨੪॥ 

ਸਲੌਦੀਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਰ) 

(...'ਹਮ ਨੇ ਤੁਮ ਕੋ ਔਰ ਜੁਗ ਦਯੋ') 
ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਦਿਵਸ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਆਯੋ। ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯੋ। 
ਤੋ ਆਲੀ ਸਿੰਘ “ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜੇ। 'ਹਜ਼ੂਰ ਨੇਤਰ ਕਿਮ ਹਮ ਸੋਂ ਮੋੜੇ॥੧॥ 
ਹਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। ਹਮ ਤੇ ਕਯਾ ਤਕਸੀਰ“ ਸੁ ਭਈ'। 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਪੁਤੁ ਮਰੈਂ ਦਿਨ ਬਾਈਅਨਾਂ ਥਾਰੇ'”॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਲਗੇ ਗੋਲੀ ਇਕ ਸੀਸ ਮੈਂ, ਦੁਜੇ ਇਮੀਂ ਮਰਾਇ। 
ਸੋ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਚਰਜ ਭਯੋ, ਕਰੀ ਤਕੜਾਈ ਵਾਇ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਿਨ ਬਾਈ ਜਬ ਪੁਜਯੋ ਆਇ। ਹੁਤੋ ਬਹਾਲਜੋ ਤੰਬੂ ਮਾਂਹਿ। 
ਖਾਖ" ਤੌਦੋ"? ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਮਰਾਵੈਂ। ਫੜ ਫੜ ਬੰਦੂਕਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੈਂ॥੪॥ 
ਸੋ ਹੋਣੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਾਯਾ। ਉਤ ਵਲ ਹੁਇ ਉਨ ਝਾਕਾ” ਲਾਯਾ। _ 
ਛੁਟੀ ਗੋਲੀ ਉਸ ਸੀਸੇ ਵੜੀ। ਹੋਣੀ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਿਮ ਟਰੀਂ”॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਖਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਮੁਯੋ, ਐ ਬਚਯੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਹਿੰ। 
ਹੁਤੀ ਜੁ ਅੱਵਲ ਏਕ ਉਸ, ਇਮ ਕਰ ਦੋਊ ਮਰਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਬੁਲਾਯਾ। “ਮਾਰੋ ਉਸੈ ਜਿਨ ਤਵ ਸੁਤ ਘਾਯਾ”'। 
ਜਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਫਰਮਾਯਾ। ਉਲਟ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਉਨੈਂ ਸੁਨਾਯਾ॥੭॥ 
ਹਮਰੇ ਸੁਤ ਨਹਿ ਕਿਨੈ ਮਰਾਏ। ਮੁਏ ਸੁ ਅਪਨੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਏ। 
ਅਬ ਹਮ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇ ਕਿਮ ਦੋਸ। ਨਹਿ ਕਿਨ ਮਾਰਯੋ ਫੜ ਕਰ ਓਸ॥੮॥ 
6 ਸ਼ਾਹਮਣੰਮ ੨ /ਦੱਲਹ ਛਰ/ ਤ ਸਗਾਹਿੰਦ ਤੱ ਦਸ ਕੌੰਹ ਤਨ ਵੱਲ /ਇਕ //ਡ #ਆਸ਼ੱ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆਲਾ 
/ਨ&' ਵਾਨਨਕਾ7ਨ/ ੪ (ਟੱਵੋ? ਹੱਲ (ਜੋਤ ਕ// ੫ ਭੁੱਲ; ਕਨਰ/ ੬ ਕਾਣੀਆਂ/ਇਨਾਂ/ਵਚ/ ੭ ਤੌਨੋ/ € ਇਸ 
ਨ/ € ਨਟ ਦਾ/ 92 ਫੋਰ (ਚਾਂਦਨਾਨਾਂ ਈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਧ)/ 95 ਡਾਨ! ਵੇੱਕਆ/ 52 /ਕੈਵੇ' ਟਲਦਮ 

5= ਤਰਾ ਅਤਰ/ ੧5 #/6ਆ ਆਤ ਕੰਠਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੧੫੫ 

ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੁਇ ਬੰਦੈ ਕਹਜੋ। 'ਹਮ ਨੈ ਤੁਮ ਕੋ ਔਰ ਜੁਗ” ਦਯੋ। 

ਵੇ ਭੀ ਜਨਮੈਂ ਜੌੜੈ ਦੋਊ। ਮਾਹੀ ਸਿੰਘ ਔ ਬਲੋ ਸਿੰਘ ਸੋਊ॥੯॥ 

“ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੰਦ ਦੇਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਬੰਦੇ ਕਹਯੇ ਮੈਂ ਦਈ ਤੁਮ ਦਾੜ੍ਹ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁਕੋਹੀਏ ਦਾਣੇ ਚਬੇ ਨ ਜਾਹਿਂ। 
ਜਿਮ ਤਿਸ ਕੋ ਦਾੜੈਂ ਦਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ॥੧॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਛੋਲੇ ਲਜਾਇਓ ਕੋਈ ਬੰਦੈ ਦਿਵਾਨ। 
ਔਰ ਸਭੈ ਚਾਬਤ ਭਏ, ਇਕ ਚਬੈ ਨ ਸਿੰਘ ਜੁਵਾਨ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸਭਨ ਨੇ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਯਾ”। 'ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਣਾ ਨ ਖਾਯਾ'। 
ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਕਹਜੋ। 'ਕਿਮ ਤੁੰ ਛੋਲੇ ਚਬਨੋ ਰਹਯੋਂ॥੩॥ 
ਉਸੈ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਦਾੜ੍ਹ ਦੰਤ” ਨਾਹੀਂ। ਹਮ ਸੋ ਦਾਣਾ ਚਬਯੋ ਨ ਜਾਹੀ'। 
ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ, 'ਮੈਂ ਦਈ ਤੁਮ ਦਾੜ੍ਹ'। ਉਨ ਮਾਰਜੋ ਫੱਕੋ ਚਬਯੋ ਕੜਕਾੜ॥੪॥ 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਲਗਾਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਗੈਲ ਲਗ ਆਈ। 
ਐਸੀ ਐਸੀ “ਅਨਿਕ ਸਿਧਾਈ। ਕਿਤਕ? ਕਹੋ ਥੀ ਜੋ ਸੁਨ ਪਾਈ॥੫॥ 

ਸੂਬੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ 
(ਬਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਸੂਬੇ ਹੁਤੋ ਸੁ ਲਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨ ਜਾਇ। 
“ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਸੋਚਿਤ ਰਹੈ, ਥਰ ਥਰ ਮਨ ਕੰਪਾਇ"॥੧॥ 
-------------------==-<------------------------=--.----.-<-<=-==----_ =88 ੮ ੮. ੮ __ _______ 

9 ਜੌਨ. ਜੌਤਾ (ਜੱੜੇ ਪਤਰ)/ ੨ (ਬਾਲਾ) ਦ4 ਨੰ“ ਲਹੰਇ ਘਰਗਨਾ ਲਾਹੱਠ ਦੇ ਘੰਹਾਂਵੈਂਡ /&ਡ ਦੇ ਵਾਸ਼ਾੰ 
#ਨ, ਲਾਠਾ ਲੱਦਾ ਝਹਾਦਰ ਦੇ ਨਲ਼ ਹ ਕੇ ਕਈਂ ਸੰਗਤ ਅਤ ਡੀ ਦਰਲਾਰ ਸਹਿਲ ਦਾਂ ਰਖਨਾ ਲਲਾੰਤ 
5£92 (5੧੭੬੮ ਣ) /ਵਲ ਨਾਰ “ਸ਼ ਗਰਮ ਲੱਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੱਏ/ ਆਮ ਨਹਾਦਾਂ ਦਾਂ//ਸਲ਼ ਟੇ 
੭ਕਾਜਨ/ ੨ /ਕਹਾ/ ੬ ਦੰਦ/ ੫ ਕਤ ਕਤ ਕਰਦੇ) ੬ ਅਨੇਕਾਂ /ਨੱਨੀਆੰ) ੭ /ਕੰਨਆਂ ਕੁ) ੮ ਅਸਲ ਨ 
/ਟਸ਼ਲ਼ਨ' ਥਾਂ ਲੱ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਝਵੰਜ/ਂਦਿਆਂ #ਵਚੱਸਫਾੰ ਥਾਂ ਦਾ ਤਰ ਨੰ ਤੇ ਝਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ 
ਡੜਾ.ਨੈ ਲੱਦ ਝਹਾਦਰ ਵਲੋ /ਇਹ ਡਰਦਾਆ/ਠਆ ਲਾਹੌਰ /ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਦਲਾਕੇਆ/ਨੈਹਾ /ਨੱਕਾਂ ਦੋ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 
/ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੌਨਾਂ ਗੇਨੀਆਂ #ਠ ਸੰਮਤ 5੭੬੭ (5797 222) /ਵੋਚ' ਹਾਨ ਖਾਲੀ #%ਕਲੇ ਸਾਲ 
(9795 ੬”) /ਵੇਲ ਲਾਹੌਰ /ਵੇਲੋ 26 /ਟਸ਼ ਦਾ ਦੋਹਾਚ ਹੋਂ /ਆਆ/ € ਰਾਤ /ਏਨ? 3੭ ਕੱਲਦਾ/ 



੧੫੬ ਰਬ ਪਕਾ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ ਰ ਰ ਰ 

ਲੋਕ ਕਹੈ', ਯਹਿ ਵਹਿ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਨ ਦੇਣੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਮਾਰ' 
ਯਿਹ ਸੁਨ ਸੋਚ ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਪਈ। ਓਰ' ਚਾਰ ਗੱਲ ਯੋ ਚਲ ਗਈ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕ ਸੁਨੈਂ ਯਹਿ ਬਾਤ ਜਬ, ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰਾਹਿੰ। _ 
'ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਮ ਆਇ ਘਰ, ਬੰਦਾ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ'॥੩॥ _ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ 

ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਭੀ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਡਰੋ। ਬਜੀਰ ਯਹੀ ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਕਰੈ। 
ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨ ਲੇਇ। ਬੰਦੇ ਵੱਲ “ਪਗ ਅਗੈ ਨ ਦੇਇ॥੪॥ 
ਝੰਡੇ ਪਾਣੀਪਤ ਖਾਲੀ ਖੜਵਾਏ। ਤੁਰਕ ਪਾਸ ਕੋਊ ਦੇਖਣ ਨ ਪਾਏ। 
ਖਾਲਸੇ ਬੁੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਯਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਕੋਊ ਭਵਾਯਾ॥੫॥ 

ਅਥ ਪਰਬਤ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
(ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿਲੂਰੀਏ” 'ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਾਈ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦੇ ਜਬ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਯੋ ਸੁ ਪਰਬਤ ਵੱਲ। 
ਡੇਰਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੀਯੋ, ਅਨੰਦਪੁਰੈ ਕੁਛ ਤੱਲ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ ਰ 
'ਅਬ ਹਮ ਜਿੱਤ ਸੁ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਅਬ ਚੜ੍ਹ ਪਰਬਤ ਕਰਿਯੈ ਖ੍ਹਾਬ। 
ਮਿੱਤੁਨ ਸੁਖ ਐ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁੱਖ। “ਦਯੋਂ ਪਛਾਣ ਤਿਸ ਰੱਜ ਔ ਭੁੱਖ॥੨॥ 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦੁਖ ਦਯੋ। ਸੋ ਉਨ ਚਹੀਯਤ ?ਉਧਾਰ ਉਤਰਯੋ। 
ਸਿਰ ਕਹਿਲੂਰਨ ਕੈ ਬਹੁ ਬਦੀ। ਸਭੋ ਲੜਾਈ ਇਨ ਤੇ ਵਧੀ॥੩॥ 
ਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਇਨ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਭਖਾਯੋ ਇਨ ਕਈ ਬਾਰ। 
ਲਿਖਾਯੋ ਲਹੌਰ ਸਿਰ੍ਹੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨੇ। ਲਯਾਯੋ ਚੜ੍ਹਾਇ ਸਭ ਸੂਬੇ ਮੁਸਲਮਾਨੇ॥੪॥ 
ਦਸ ਲਖ ਫੌਜ ਰਹਿ ਦਰੈ ਕੰਧਾਰ। ਲਿਖਾਇ ਲਯਾਯੋ ਯਹਿ ਮੱਦਤਕਾਰ”। 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਨ੍ਹੈਂ ਮੂਵਾਏ। ਇਨ ਦੀਨੇ ਦੁਖ ਸਭਿ ਗੁਰ ਪਾਏ॥੫॥ 
9 ਪਾਲੋ (ਚਾਰੇ ਪਾਲ ਸਭ ਸ?/ ੨ ਪੈਰ ਅਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਦਾ/ ਤ ਛੱਲੀ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਰਾ/ਆ ਰੱਖਣ _ 
ਦੀ ਲਾਂ (ਫ਼ਾਝਨ#“ਗਾਹ)/ # /ਨਆਸ਼ਤ /ਲੈਲਾਸ£ਰ ਦਾ /ਏਲਾਕਾ ਕਾਹੇਲਰ ਦੈ ਰਾਜਾ ਭਨਚੱਦ ਨੰ 
#ਕਾਰਣ ਦਸਨਸ /£ਤਾ ਨਾਲ ਸੱ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੰ ਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਡੀ ੫ ਤਲਾਈੀ ਦਾ 
/ਏਲਕਾ/ £ ਕੁਸ਼ਹਾਲੀੰ (/#ਤਰਾਂ ਨੂੰ) ਅਤੇਂ ਭੁੱਖ (ਦੁਸਣਾਂ ਨੂੰ) ਕੂੜਾ ਪਛਾਣ ਕੌ /ਇਆਾ? .੭ ਉਧਾਰ 

ਭਾਹਵਗਾ/ ੮ ਅੱਦਦਗਾਗ, ਮੱਦਦ ਤ/ ੯ & ਨੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੧੫੭ 

ਪਹਿਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰੋਂ ਕਹਿਲਰ। ਬ਼ਿਲਾਸਪੁਰੋਂ ਫਿਰ ਲਟੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। 
“ਸਪਤ ਧਾਰ ਮਧ “ਧੂਰਿ ਮਿਲਾਓਂ। ਹੋਇ ਸਿੱਖ ਤਿਹ ਰੱਖਯ ਕਰਾਓ'॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਬੰਦੈ ਕਹਿਲੂਰੀਅਨ ਕਹੀ, ਖਬਰ ਹੋਹੁ ਦਾਰ। 
ਅਕੈਂ“ ਤਾਂ ਹਮ ਰੱਯਤ ਬਨੋ, ਅਕੈ ਲਰੋ ਹਮ ਨਾਰ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੈਂ ਆਯੋ ਅਬ ਪੁਬਤ ਲੁਟਾਵਨ। ਗੁਰ ਕਹੀ ਧੂੜਿ ਸਤ ਧਾਰ ਮਿਲਾਵਨ। 
ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੁਇ ਕਰ ਲਿਹੁ ਤਕੜਾਈ। ਮਾਰੂੰ ਤੁਮ ਕੋ ਢੋਲ ਬਜਾਈ'॥੮॥ 
ਸੋ ਸੁਨ ਰਾਜੇ ਗਰਰਾ” ਕੀਆ। 'ਹਮ ਬਸੈਂ ਪੁਥਤੀ ਬਡ ਉੱਚੇ ਥੀਆ'। 
ਮੰਤਰ ਜੰਤੁ ਤੁਹਿ ਪੁਜੈ ਹਮ ਪੁਰ ਨਾਹਿ। ਬਹੁ ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਰਹਿੰ ਪਰਬਤ ਮਾਹਿੰ॥੯॥ 
ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਰ ਲਯਾਯੋ ਸਿਪਾਹਿ। ਹਮ ਤੇਗ਼ ਅਗੈ ਕਹੁ ਕਬ ਟਿਕੈ ਵਾਹਿ। 
ਐ ਜਿਸ ਗੁਰੁ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਆਏ। “ਉਨ ਕੋ ਦੇਖ, ਹਮ ਕਸ ਹਥ ਲਾਏ॥੧੦॥ 
ਪੁਬਤ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨ "ਅਲਖ ਨ ਲਹਜੋ'। "ਇਮ ਬਚ ਅਗਜੋਂ ਕਹਿਲੂਰੀ ਕਹਜੋ। 
ਤੌ ਜਾ ਜੇਜੋ”” ਚੜ੍ਹਿ ਬੰਦੋ ਜੀ ਬਹਯੋ। ਤਿਹ ਇਕ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਯੋਂ=॥੧੧॥ 
ਸੱਦ ਲੋਕਨ ਤਹਿ ਹੋਕੋਂ ਦਿਵਾਯੋ। 'ਜਿਸ ਹੁਇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਇਸ ਤੈ ਪਾਯੋ। 
ਹਮ ਪੁਬਤੀਅਨ ਸਿੱਧੀ "ਖੋਸ ਆਣੀ। ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਲਯਾ ਈਹਾਂ ਪੁਗਟਾਣੀ'॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਹੁ ਦੁਖੀਏ ਚਲ ਤਿਹ ਅਏ, ਗਏ ਸੁ ਦੁਖ ਗਵਾਇ। 
ਦੁਧ ਪੂਤ ਤਿਹ ਬਹੁ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇੰ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰ ਰਾਜੇ ਕਹਿਲੁਰੀ ਫਿਕਰ ਬਡ ਕੀਯਾ 'ਪਸਭ ਜਲੱਧੀਅਨ ਲਿੱਖ ਸੁ ਦੀਆ। 
'ਇਕ ਉਠਯੋ ਅਬੈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਅਬ ਰਲ ਲੁਟੀਐ ਉਸ ਕੋ ਮਾਰ॥੧੪॥ 

$ ਸਪਤ ਧਾਰਨ %ਨੱਦ/ਰ ਦੇ ਆਸ-੫ਨ ਟੱਆਾਂ ਸਤ /ਨੇਆਲ਼ਤਾਂ/ ਸਾਨੇ ਹਾੜਾ ਰਾਨੇ ਸਾਣਨਦ' 

ਕਾਹਲਾਏਂਦੇ ਹਨ/ ਸ਼ਪਤ ਹਾਨਾਂ/ਏਹ ਸਨ: ਕਾਂਹਲੂਨ, ਕਟੰੱਲ ਨਸਵਾਲ ਲਸਰੱਟ, /ਹੰਡਿਨ, ਡਢਵਾਲ਼ ਅਤੇ 

ਨਾਨਗਰ (ਨਤੂਵਾਲ?/ /ਟੋਨ੍ਹਾਂ/ਨਿਆਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਟਸਐਲ ਨਾਲ਼ ਨਹੁੰ ਲੈਦੇ ਰਹੇ ਸਨ) ੨ (/ਏਨਹਾਂ ਠ? ਲੜ 

ਓਡਾ /ਇਆਗਾਨ /ਨ#ਟਾ/ਵਚ /ਨਲਾ /ਇਆਗਾ/ ੨ ਗੱਸਆ/ # ਸ਼ਲਰਦਾਰ ਹੱ ਜਾ: /ਤਆਰ ਹੌ ਸਾ) ੫ 

ਨਾਂ ਤਾਂ/ ੬ ਨਾਲ਼/ ੭ (/ਡ.? ਭੁਰਰ, ਗਰੂਰ ਘਮਡ/ ੮ ੩ ੯ ਵੇਖ ਇਨ ਡਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ /ਨਹਂ ਜਿਹੇ ਹੱਲ 

/ਵੇਸ਼ਾਣੇ ਸਰ? 9੭ ਅਲਥਲ ਨਹਾ ਮੁੱਕਦੀ (ਨਲ ਦਾ) /ਵਨਲ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾ/ 55 ਅੱਲੇਹਾ ਸ਼ਲਨ? 9੭ ਲੇਨ 

ਵੱਲ “ਹਾੜਾ ਨਿਆਸ਼ਤ/ 5੨ ਕੰੱਦਾ ਲਣ/ਇਆ/ %% ਲਹ /ਨਿਆਂਦ/ 5੪ ਜਲੰਧਰਾ ਆਇ ਸੜ ਰਾਨਿਆਂ 

ਨੂੰ /ਲੋਥ ਕੇ ਨਨੰਹਾ ਲੇਹ /ਇੱਤਾ/ 



੧੫੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੱਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਹੈ ਕੱਚੀ ਅਬ ਸੋਇ ਬਲਾਇ। ਹੁਇ ਪੱਕੀ ਤਬ ਮਰਗ" ਹਥ ਲਾਇ। 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਕਰੂ ਖੁਆਰੀ। ਜੋ ਦਸ ਲਖ ਰਲ ਕੱਢਯੋ ਥੋ ਮਾਰੀ॥੧੫॥ 
ਵਹੀ “ਅੰਡ ਬਚ ਟਿਡ ਜਿਮ ਛਡ ਗਯੋ। ਅਬ ਵਹੀ ਪਰਾਚਿਤ ਹਮ ਲਗ ਅਯੋ। 
ਵੋ ਭੀ ਕਹਾਵਤ ਗੁਰ ਜਿਮ ਕ੍ਰਾਮਾਤੀ। ਪਰ ਹੈ ਰਸਾਇਣੀ ਹਮ ਇਮ ਜਾਤੀ॥੧੬॥ 
ਅਕੈ ਪਾਰਸ ਅਕੈ ਪੌਰਸ! ਪਾਸੇ। ਕੱਢ ਦੇਤ ਬਹੁ ਮੁਹਰੈ' ਖਾਸੇ। 
ਅਬ ਉਸ ਕੋ ਕਿਮ ਲਈਐ ਫਰੈ“। ਤੌ ਹਮ ਪੁਬਤੀਅਨ ਕਾ ਕੰਮ ਸਰੈ॥੧੭॥ 
ਹੈ ਪਰਬਤ ਬਹੁ ਲੋਹੇ ਖਾਣ। ਲੇ ਪਾਰਸ ਕਰੀਯੈ ਸੂਰਣ' ਠਾਣ”॥ 
ਔ ਜੁ ਹੈ ਰਸਾਇਨ ਉਸ ਪਾਹਿਂ। ਸਿਖ ਲਉਗੁ ਤੋਂ ਛਡੀਅਗੁ ਤਾਂਹਿ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਹੋਹਿ ਨ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣ, ਵਹੁ ਕਹਿ ਤੇ ਦਰਬ ਲਿਆਇ। 
“ਪਹਿ ਉਸ ਰਾਜਨ ਵਣਜ ਹੈ, ਵਹੁ ਇਤੌ ਖਰਚ ਕਹਿੰ ਖਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੌ ਸੁਨ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਚਲ ਆਏ। ਜੋ ਆਪ ਨ ਆਏ, ਤਿਨ ਬਜੀਰ ਘਲਾਏ। ਰ 
ਤੋਂ ਆਇ ਸਭਨ ਮਿਲ 'ਮਤੋ ਮਤਾਏ। 'ਕਿਮ ਜੀਵਤ ਉਸ ਕੋ ਲੱਕੈ ਫੜਾਏ॥੨੦॥ 
ਤੋ ਰਸਾਇਣ ਦੱਸੈ, ਔਐ ਪਾਰਸ ਦਏ। ਜੋ ਵਹਿ ਮਾਰਿ ਲਈਐ ਹਮੈਂ ਕੌਣ ਬਤਏ। 
ਕਿਮ ਛਲ ਸੋਂ ਉਸ ਜੀਵਤ ਫੜੋ। ਉਸ ਸਿਉ' ਪਹਿਲੋ ਇਮੈ'" ਨ ਲੜੋ'॥੨੧॥ 
ਕੋਊ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਮਾਰੋ ਸਭ ਖੂਨੀ।' ਕੋ ਕਹੈ, 'ਬ਼ਚਾਉ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨ ਅਪਨੀ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਮਾਰੋ ਮੈਦਾਨੇ। ਘੇਰ ਚੁਤਰਫੋਂ "ਮਤ ਪਾਵੈ ਜਾਨੇ'॥੨੨॥ 
ਜਿਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤਿਮ ਹੀ ਭਾਖੈ”। "ਜਿਤਨਕ ਮੁਖ ਵਹੁ ਤਿਤਨਕ ਆਖੋਂ। 
ਆਗੈ ਸੁਨੋ“ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਨ ਕੇ ̀ “ਘਲੇ ਸਦਾਤ॥੨੩॥ 

9 ਮਰਨੇ (ਨੰ ਪੱਕਣਮਰ' ਹੱਥ ਲਾਓਨੰ?/ 2 ਅੰਡੇ ,ਲੱਚ/ ਤੇ /ਇਕ ਕਲਾੰ#ਤਾ ਪੱਥਰ /ਜੋਨ ਦੀ ਡਹ ਨਾਲ 

ਲੰਹਾ ਸੰਨਾ ਲ਼ਣ ਸਾਂਦਾ / ੪ ਛਹ; ਨਪਰਨ/ ੫ ਫੜ (/ਲਣ£)/ ੬ ਸੰਨ ੭ ਅਸਥਾਨ) £ ੪ਾਲੇ ਕੱਲ/ 

€ ਓਸ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਨਾ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰਾ ਨੰ. ੰ ਹ /ਲਤਨਾ ਖਰਚ /ਕੈਲੱ ਕਰਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ? %੭ ਮਤਾ 
ਕਾ/ਏਆਨ ਸਲਾਹ ਕੱਠ/ 55 /ਏਸ਼ ਤਰੂ! ਐਣੇ'ਹ0 $> ਅਤਾਂ/ਨਕਲ ਜਾਣ ਲਾ ਨਾਂਸਕੇ/ 9੨ ਲੰਲਦ 

ਕਾਹਿਂਦੇ/ ੧5 /ਨੰਨੇ #ਹ; ਓਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾ! 5੪ ਨਣੰ/ % ਅੱ ਅਲ ਲੁਲਟਾ ਗਨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਦ 

ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਕੋ ਸੱਦ ਐਸੇ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਮ ਕਾਹਲ ਕਾਹਿ ਕਰਾਹੁ? 
ਤੁਮ ਕਾਹਲ ਕੀਤੇ ਨਹਿੰ ਬਚੋ, ਕੁਈ "ਬਚਨੋ ਜਤਨ ਕਮਾਹੁ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔ ਜੁ ਚਹੋ ਲਜਾਈ ਫੌਜ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। “ਸੋਉ ਮਾਰ ਹਮ ਪ੍ਰਿਥਮ ਗਵਾਈ। 
ਇਮ ਲੁਕ ਲੁਕ ਜੋ ਮਤੇ ਮਤਾਏ। ਹਮ ਤੇ “ਛਾਨੇ ਰਹੇ ਨ ਵਾਏ॥੨੫॥ 
ਚਹੋ ਜਿ ਤੁਮ ਸਭ ਖੂਨੀ ਮਾਰੇ। ਤੌ ਪਰੇ “ਰਹੋਗੇ ਖੇਤ ਮਝਾਰੇ। 
ਚਹੌ ਰਸਾਇਣ ਪਾਰਸ ਫੜ ਲੈਹੋ। ਮੈਂ ਏਕਲ ਆਵੇਂ ਤੋ ਫੜਯੋ ਨ ਜੈਹੋਂ॥੨੬॥ 
ਮੈਂ ਛਲ ਬਲ ਤੁਮ ਆਵੋ ਨ ਦਾਇ'। ਮੋ ਕੋ ਲੇਵੋਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇ। 
ਬੈਠ ਇਕਲਾਂ ਤੁਮ ਕਹੀ ਸਲਾਹਿ। ਸਭ ਤੁਮ ਮਨ ਕੀ ਦਈ ਬਤਾਇ'॥੨੭॥ 
ਤੌ ਵਕੀਲ ਉਨ ਅਗਜੋਂ ਕਰੀ: 'ਹਮਰੇ ਦੇਸ ਭੀ ਹੈਂ ਚੇਲੇ ਅਸ ਕਈ'। 
ਤੌ ਬੰਦੇ ਸ਼” ਐਸ ਉਚਾਰੇ। 'ਉਨਿ ਦੇਖੋ ਲੜਾਇ ਇਕ ਹਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ॥੨੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਗਯਾ ਪ੍ਰਿਥਮ ਇਮ, ਤੁਮ ਪੰਜਨ ਆਨ ਖੜਾਉ। 
“ਹਮ ਇਕ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਜਿਮ ਲੜੈਂ, ਮੈਂ ਦੇਉਂ' ਤਿਵੈਂ ਲੜਾਇ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਉਨ ਵਕੀਲਨ ਐਸ ਉਚਾਰਾ: 'ਹਮ ਜਿੱਤੈ' ਤੌ ਕਿਆ ਦੇਹੋ ਭਾਰਾ”? 
ਹਮ ਹਾਰੈਂ ਤੋਂ ਤੁਮ ਕਯਾ ਲੇਹੋ? ਦੋਊ ਬਾਤ ਹਮ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਹੋਂ॥੩੦॥ 
ਝਟ ਬੰਦੈ ਜੀ ਯੌਂ ਲਿਖ ਦੀਯੋ। 'ਜੋ ਤੁਮ ਜਿਤੇ, ਦੂਰ ਦਾਰਿਦ”? ਕਰਾ ਲੀਯੋ। 
ਜਿਤਕ ਦਰਬ ਹੁਇ ਤੁਮ ਕੋ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਉ ਤਿਤੋ ਕਰੋੜ॥੩੧॥ 
ਪਾਰਸ ਰਸੈਣੋ ਸੋਇਨੋ ਹੋਇ। ਮੋਤੀ ਜੁਵਾਹਰ ਕਰ ਦੇਉਂ ਤੋਇ'। 
ਇਤਨਕ ਕਹਿ ਹਥ ਖੀਸੈ ਪਾਇ। ਮੋਤੀ ਜੁਵਾਹਰ ਕਰ ਦਏ ਖਿੰਡਵਾਇ॥੩੨॥ 
'ਮੈਂ ਜੀਤੋ ਲਿਉਂ ਰੱਯਤ ਬਨਾਇ। ਪੈਸਾ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਉਂਗੁ ਭੁਵਾਇ। 
“ਮਾਇ ਤੁਮਰੀ ਕਾ ਕਯਾ ਖਰਚ ਹੋਇ। ਮੈਂ ਲੈਂਗੁ ਮਾਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਯੌ ਸੋਇ੩੩॥ 
5 ਭਜਾਓ ਦੇ ਸਤਨ ਕਠੰ/ 2 ਓਹ (ਛੱਜ) ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਘੰਹੇਲਾਂ ਨੀ ਮਾਝ ਕਾਲੀ ਹੰ/ ਤ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੇ 
/ਝਨਾਂ ਨੀਂ ਗੱਹ ਸਕਦੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹ?/ # ਖੋਤ ਹੱਨ; ਆਨੇ ਜਾਓਗੇ (ਰਣ ਭਆੰ 
/ਵੱਚ?/ ੫ ਦਾਇ ਫਠੌਲ/ £/ਇਕਾੱਨਿਆ/ ੭ ਭਚਨ/ ੮ ਨਾਲ਼ ਸਾਥ) ੯ ਤੋਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਲੁਆਨ /ਨੋਆ 
ਕਲਾਰ/ 9੦ ਸਾਡੇ /ਟਕ /ਨੱਘ ਨਲ਼/ 55 ਭਾੜਾ /ਏਵਜਾਨ; ਜ਼ਰਮਾਨਾ/ ੧੭ ਦਾਰਦੁ, ਕੰਗਾਲੀ ਭੁੱਖ; 
ਨੱਨ/ ੧= ਤੁਹਾਡਾ ਕਾ ਜਾਵੈਗਾ, ਕਾਂ ਹਰਜ ਹੱਵੇਨਾ/ 



੧੬੦ ਸ੍ੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਮੌ ਲਿਖਾਓਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਅਪਨੇ ਜੋਰ। 
ਯਹੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ" ਦੇਖ ਕੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਯੋ ਕੋਊ ਔਰ'॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਵਕੀਲਨ ਲਿਖ ਨਿਰਪਾ ਘਲਾਏ। 'ਪੰਜ ਜੁਵਾਨ ਬਡ ਘੱਲੋਂ ਚੁਗਾਏ”'। 
ਸੋ ਪੁਬਤੀਅਨ ਪੰਜ ਦਏ ਘਲਾਇ। ਹੁਤੇ ਮੀਏ ਸੋ “ਬਡ ਕਦ ਵਾਇ॥੩੫॥ 
ਸਾਥ ਉਨੈਂ ਬਹੁ ਘਲੀ ਸਿਪਾਹਿ। ਮਤ ਬੰਦਾ ਉਨਿ ਛਲੋਂ ਝੁਠਾਹਿ'। 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਮੰਗਾਏ। ਕਹਜੋ ਬੰਦੇ, 'ਤੁਮ ਕੋ ਕੋ ਭਾਇ”॥੩੬॥ 
ਦੇਖਤ ਨਿਕਸ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂ। ਸੱਦ ਬੰਦੇ ਪਿੱਠ ਤਿਸ ਹਥ ਧਰਾ। 
ਅੰਗਦ"? ਜਿਮ ਬਲ ਤਿਸ ਮਹਿ ਧਾਰਾ। ਤੋਂ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਐਸ ਉਚਾਰਾ॥੩੭॥ 
ਇਨ ਪਾਂਚਨ ਕੋ ਅਬ ਕਯਾ ਕਾਮ। ਰਖਯੋ ਪਿਛੈ ਕਿਮ ਪੰਜ ਸੇ ਥਾਮ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੈ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਮੈਂ ਸਵਾ ਲਖ ਸੋਂ ਲੜਾਉਂ ਇਕ ਪਯਾਰਾ'॥੩੮॥ 

ਤੋਂ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ 
ਦੋਹਰਾ॥ _ . 

ਉਤ" ਥੈ ਪੰਜ ਜੇਉ”! ਆਏ, ਦਿਯੋ ਇਤ ਤੇ ਇਕ ਤੁਰਵਾਇ”। 
ਜਾਇ ਤਿਨੈ ਕੈ ਮਧ ਖੜਯੋ, ਸੂੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਇ॥੩੯॥ 

ਰ ਰ ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਤੋ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ। ਅੰਗਦ ਜਿਮ ਉਨ ਕੋ ਲਲਕਾਰਾ। 
'ਹਮਰੇ ਚਰਨ ਕੋ ਪਿ੍ਥਮ ਉਠਾਓ। ਪਿਛੈ ਚਹੋ ਸੋ ਔਰ ਕਰਵਾਓ ॥੪੦॥ 
ਤੋਂ ਪੁਬਤੀਅਨ ਐਸੇ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਪ੍ਰਿਥਮੈ, ਹਮ ਤੇ ਪੈਰ ਛੁਹਾਯੋ। 
ਹਮ ਸੋਂ ਦਸਤ-ਪੋਸ਼ੀਂ ਕਰ ਲਯੋ'। ਉਨੈ ਕਹੇ ਆਗੇ ਹਥ ਕਯੋ॥੪੧॥ 
ਉਨ ਮਧ ਹੁਤੋ ਇਕ ਬਡੋਂ ਜੁਵਾਨ। ਕਰਯੋ ਹੱਥ ਤਿਨ ਆਗੈ ਆਨ। 
ਏਕ ਹਾਥ ਤਿਹ ਫੜ ਜਬ ਲੀਨਾ। ਤੜਫਯੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ॥੪੨॥ 

6 ਪੁਣ/ > ਰ#ੱਲੇਆਂ ਨੂੰ/ ਤੇ ਝੁਣੇ ਹੱਠੈ ਛਾਟੇ ਹੱਛ/ # ਸਰਦਾਗ, ਪਹਾੜਾਂ ਰੱਲਆਂ ਦੇ ਰਾ ਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ _ 
ਓਹ? ਨਵੇ ਲਣੇ ਰਾਨ/ਤਾ #ਨਲਮਨ) ੫ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਨ ਵਾਲੇ ਡੰ-ਡੱਲ ਵਾਲ਼/ ੬ ਝਠਲਾ ਕੰ ਫਰੌਲਾ 

ਏ ਕੰ/ - ਚੰਨਾ #ੱਗਦਾ/ ੮ /ਨੈਕਲ/ ੯ ੫ੜ” /#ਆ/ 5੦ ਝਾਲੀੰ ਦਾ ਪਤਨ, ਸ਼ਨਰੀੰਫ ਦਾ ਭਤੀ; /ਇਹ 

ਰਾਨਚੰਟਰ ਨੀ ਦਾ ਦੂਤ ਝਣ ਕੇ ਰਾਵਣ ਪਨ /ਨਿਆ.ਨੀ/ 59 ਓਸ ਲਾਂ ਤੇ 6ਲੋ/ 9੨ /ਨੈਹੜ) ਜੋ (ਸਨ)/ 

52 ਤਤਫਨਇ/ %% (ਡਾ? ਵਲਤ-ਸਲੋਨੈ ਹੱਲ ਦੰਮਣਾ, ਹੱਥ /ਲਾਓਣਾ/ 9੪ ਅੱਗਾ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੬੧ 
ਇਕ ਹਥ ਤੇ ਫੜ ਸਿੰਘ ਦਬਾਯੋ। "ਭਯੋ ਚੂਰਨ ਤੌ ਵਹੁ ਬਿਲਲਾਯੋ”। 
'ਹਾਇ ਹਾਇ' ਕਰ ਮੁਹੋਂ ਉਚਾਰੀ। 'ਫ਼ਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ'॥੪੩॥ 
ਛਡ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਉਸ ਯੌ ਕਹਯੋ। 'ਇਮ ਚਾਹਤ ਚਰਨਨ ਲਗਵਯੋ। 
ਜੌ ਉਠਗੁੂ ਨਹੀਂ ਤੌ ਮਰੋ ਤੋਂ ਨਾਹੀਂ। ਜ਼ਰਨ ਛੁਹੈ ਘਰ ਜੀਵਤੋ ਜਾਹੀ'॥੪੪॥ 
ਪ੍ਰ੍ਥਮੇ ਏਕ ਲਗੋ ਚਰਣ ਆਨ। ਫਿਰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਲਾਯੋ ਤਾਨ। ਰ 
ਫਿਰ ਚੌਥੋ ਉਨ ਲੀਓ ਬੁਲਾਇ। ਪੰਜਮੋਂ ਬਹਯੋ ਹੁਤ ਹੱਥ ਤੁੜਾਇ॥੪੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਟੀ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਘੁਮ ਝੁਮ ਝੁਕ ਝੁਕੈਂ, “ਤਿਮ ਤਿਮ ਡੂੰਘ ਗਡਾਹਿ। 
“ਜੈਸੇ ਅੰਗਦ ਪਦ ਭਯੋ, ਗਾਡ ਸੁ ਲੰਕਾ ਮਾਹਿ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਸਭ ਚਲ ਆਵੋ ਤੁਮ ਬਲ ਸਾਰਾ'। 
ਹੁਇ ਸ਼੍ਰਮਿੰਦੇ ਸੁ ਮੁੜ ਗਏ ਡੇਰੇ। ਭੱਜੇ ਇਮ ਜਿਮ ਛੁਟ ਅਜ ਸ਼ੇਰੇ॥੪੭॥ 
ਔਰ ਬਚਨ ਬੰਦੇ ਫੁਰਮਾਯਾ: 'ਔਰ ਬਾਤ ਕੋਊ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਤਾਯਾ”। ਰ 
ਹਮ ਅਬ ਦੇਤ ਹੈ ਧਜਾਂ ਗਡਾਈ। ਤੁਮ ਬਲ ਕਰ ਸਭ ਦਿਹੋ ਗਿਰਾਈ'॥੪੮॥ 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਉਨ ਯੌ ਮੰਨ ਕਹੀ। 'ਸੋ ਚਹੀਏ ਦੂਰ ਤੁਮ ਡੇਰਯੋਂ ਗਡਵਈ। 
ਤੌ ਸਭ ਰਾਜੇ ਹਮ ਦੇਖਨ ਆਏ। ਸਾਚ ਝੁਠ ਤੁਮ ਲੇਹਿਂ ਪੁਤਾਏ'॥੪੯॥ 
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। 'ਤੁਮ ਆਓ ਸਭ ਲੈ ਤਲਵਾਰੀ। __ 
ਜੇ ਕਰ ਤੁਮ ਤੇ ਪਟੀ ਨ ਜਾਇ। ਉਸ ਕੋ 'ਤੇਗਨ ਸਯੋਂ ਸੁਟੋ ਕਟਾਇ॥੫੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਤੁਮ ਪਟ ਸਭ ਨਹਿੰ ਸਕੋ, ਤੌ ਇਕ ਤੌ ਕਟ ਦਯੋ ਲਾਸ””। ਰ 
ਪਰ ਧਯਾਨ "'ਨਿਜੇ ਸਿਰ ਵਲ ਕਰਯੋ, ਮਤ ਤੁਮਰੋ ਸਿਰ ਹੁਇ ਨਾਸ਼'॥੫੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਜਾਇ ਵਕੀਲਨ ਨ੍ਿਪਨ'” ਸੁਨਾਈ। ਇਤ ਘਲ ਬੰਦੇ ਧਜਾ ਗਡਾਈ। 
ਸੋ ਸੁਨ ਰਾਜੇ ਅਚੰਭਤ'ਦ ਭਏ। ਕਹੈ: 'ਬੰਦੋ ਕੁਛ ਡਿਨ-ਬੰਦ'" ਕਏ"“॥੫੨॥ 

$ ਚਰਨ ਵਨ ਆੀੱਨਆ /ਨ%)/ 2 ਨੋਇਆ, ਕਰਲ/ਏਆ/ ਤੇ ਤਾਣ: ਤਾਕਤ ਸ਼ੌਰ (ਲਭਠੇਆ)/ 
# /ਤੈਵ'/ਤਵ' ਹੌਰ ਹਰਾ ਡੂੰਆ ਗਡੇਆ/ਨਆ/ ੫ ਨਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕਾ /ਵੇਚ ਅੰਗਦ (ਪਤਰ ਸਾਲ?) ਨੌ ਰਾਵਣ 
_ਲੀਨਭਾ/ਵੈਚ ਪੈਰ ਲਾ ਗੰਡਿਆ, ਲੇ /ਕੇਸ਼ੇ ਕੋਝੇ ਫੱਕਿਆ ਨਾ/ਨੋਆ)/ ੬ ਲੱਕਨਾਂ //ਲਿਵੇ' ਲੱਕਗਾ ਸ਼ੋਰ ਤੱ 

ਡਟ ਕੰ ਭੱਜਦਾ 2ੈ?/ ੭ ਅਜ਼ਮਾ (ਛਵ?/ ੮ ਝੱਡਾ/ ੯ ਤਲਵਾਨਾਂਨਲ਼/ ੧੦ ਠੱਲ 55 ਆਪਣ /ਨੈਨ (ਦਾ 
/ਸਆਲ਼ ਗਾੱਲਆ ਨ?/ 5੭ ਰਾਲੇਆਂ ਨੰ/ 9 ਹੈਰਾਨ ਹੋਂ ਨ) 5% ਈੀਠਲੰਟ- /ਇਆੰਟੇ ਭੰਦ ਕਰਨ 

ਵੱਲਆੰ ਨੂੰ ਨਾ /ਦੱਸ਼ ੧੫ ਕਾਤ/ 



੧੬੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਨਿਜ ਲਗੇ ਮਨਾਵਨ। ਨਿਜ ਮੰਤੁਨ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਵਨ। 
ਕਹੈਂ: ਸਵਾ ਪਹਰੋ ਬਾਦਹ ਆਵਹਿੰ। ਬੰਦੈ ਮੰਤੁਨ ਕੋ "ਬਿਹੋ ਕਰਾਵਹਿੰ॥੫੩॥ 
ਕਹੈਂ: 'ਪੁਟੈਂ ਹਮ ਕਲ ਕੋ ਆਣ'। ਹੁਤੋ ਬੰਦੋ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। 
'ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਲੁਕ ਕੈ ਪਟਜੋ ਚਾਹੋ। ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਉ' ਯਹ ਭੀ ਰਾਹੋ'॥੫੪॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਿਸ” ਉਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਆਨ ਕਰ, ਲਾਇ ਲਯੋ ਸਭ ਜੋਰ। 
ਪਟਿ ਘੁਟਿ ਅਰ ਦਬਿ ਚੱਕ, ਸਭ ਬਿਧ ਸੋਂ ਰਹਿਓ ਤੋੜ॥੫੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਾਸ ਕਟਨ ਹਿਤ ਤੇਗ਼ ਚਲਾਈ। ਸੋਉ ਤੇਗ਼ ਉਨ ਗਲ ਵਲ ਆਈ। 
ਸੋਊ ਮੋੜ ਵਹੁ “ਮਯਾਨ ਕਰਾਹਿਂੰ। ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁਇ ਦੂਰ ਖੜਾਹਿੰ॥੫੬॥ 
ਕਹਿ: 'ਲਾ ਦੇਖੋ ਆਏ ਜ ਹੋਰ। ਰਹਿ ਨਹਿ ਜਾਵੈ ਕਿਸ ਮਧ ਜੋਰ'। 
“ਦੇਖ ਜੋਹਿ ਸਭ ਸ਼ੁਮਿੰਦੇ ਭਏ। “ਨਾਰ ਨਿਵਾਇ “ਨਾਰਿਨ ਜਿਮ ਧਏ॥੫੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਾਰੇ ਜਨਕ” ਕੇ ਭਯੋ ਧਨੁਖ ਅਤਿ ਨਾਢ"। 
ਚਕ ਬਕ ਸਭ ਰਾਜੇ ਨਨੇ, '੧ਭਈ ਧਜਾ ਤਿਮ ਗਾਢ॥੫੮॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਪੁਨ ਕਹਿਲੁਰ ਐਸ ਫੁਰਮਾਯਾ। ਗੜ੍ਹ ਬਢ'” ਅਪਨ ਕਰੋ ਤਕੜਾਯਾ। 
ਜੇਤਿਕ ਫੌਜ ਵੜੈ ਲਯੋ ਵਾੜ। ਔਰ ਬਾਈ ਰਾਜਨ ਲਯੋ ਪਾਸ ਖਾੜ”॥੫੯। 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਾਥੀ ਖੜ੍ਹਾਯੋ ਕੰਸ$ ਜਿਮ, ਤਖਤੇ ਖੂਬ ਅੜਾਇ”। _ 
ਬਾਘਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਤੀਰ ਸੋਂ, ਦੇਵੈ ਸਭਨ ਗਿਰਾਇ॥੬੦॥ 

4 /ਵੋਹੁ (/ਵੇਸ਼-ਜਾਂਹਰ)? ਕਰ ਏਣਗੇ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੌਣਗੇ/ ੭ ਰਾਤ (ਨੂੰ?/ ਤੇ ਹਰ /ਵਧਾੰ ਨਾਲ/ 

5 /%ਆਨ /ਵੋਜ਼ ਝੰਦ/ % ਫੌਖ-ਡਾਨ ਕ&/ ੬ ਗੱਣ ਨਰਦਨ (//ਨੋਰ ਝਕਾ ਕ)?/ ੭ ਨਾਰੀਆਂ ਵਾਲ 

/ਏਨਤਰਾਨਆਂ ਫਾਨ/ ੮ ਜਲੇ ਗੋਏ/ ੯ ਲੱਧਾ ਜਾ ਟਾ/#ਤਾ /ਇਸ ਪਾਸ਼ /ਨੈਵ ਲੀਨੇ ਧਰਨ ਆਮਆਨਤ ਗੱਖਆ 

/ਨ ਨ /ਕੇਸੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਦੱਕਆ ਲਾਂਦਾ ਨ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾਆ ਅੰਤਾ ਲੀ ਦੇ ਨੁਯੰਸਰ ਫੋਲੋ ਨ ਰਾਮਲੱਦਰ ਨੰ 

ਨੰ ਤੱਤਿਆ,)/ 5੦ ਖੜਾ/ਠੋਹਾ //ਜੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਕਾ ਦੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧਨਖ਼' ਖੜਾ/ਰੋਹਾ; ਓਸ ਨੂੰ ਕੱ ਲੁਕਾ 
ਨਾਂ ਤੱਤਾ ਨਹੀੱ਼ਕਦਾਸ)/ 55 ਝੰਡਾ ਓਨੇ ਤਰਹਾਂ ਗੱਡਆ/ਠਹਾ/ 9੭ ਲਹੁਤ (ਆਪਣਾ /ਕੇਲ੍ਹਾ ਖਲ ਲਲੂਤਾ 
੩ਠੰ੭/ 5= ਖੜਾ (=ਠਾ ਲਦੋ?/ 75 ੭ਝਚਾ ਦਾ /ਏਕ ਰ7, ਨੌ ਨਾ/ਕੈਸਨ ਜਾਂ ਦਾ “ਆ ਤਾੰ /ਏਨਾਂ ਦਾ ਫੱਡਾ 

ਏਲ਼ਮਣ ੭ੰ/ /ਕਰੈਸਨ ਲਾ ਨੰ /ਏਸ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ /ਦੱਤਾ ਨੰ/ 54 (/$5) ਲੱਦ ਕਰ /ਇੱਤ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੧੬੩ 

(ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਮ ਕਹਯੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲ ਵਜੀਰ ਬੁਲਾਇ। 
'ਲੱਗੂਗੁ ਕਲ ਕੋ ਘਰ ਤੁਮੈ ਅਗਨਿ ਅਕਾਸ਼ੋ ਆਇ॥੬੧॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਜ ਰਾਜੈ ਪੈ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਹਿ। ਕਰ ਉਪਾਉਂ ਰਖ ਪਾਣੀ ਭਰ ਤੇਹਿ। 
ਗ੍ਰੀਬਨ ਕੈ ਘਰ ਲਗੈ ਨ ਆਗ। ਤੌ ਰਾਜੇ ਘਰ ਸਭ "ਜਲ ਜਾਗ'॥੬੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਬਜੀਰ ਸੁਨਿ ਸਭ ਕਹੀ, ਰਾਜੇ ਜਤਨ ਸੁ ਕੀਨ। 
ਰਾਤ ਅਧੀ ਵਡ ਵਾਉ ਵਗੀ, ਮਿਲ ਦੋਇਅਨ? ਛਾਰ” ਸੁ ਕੀਨ॥੬੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਲੋਕਨ ਵਲ ਜਬ ਅਗ ਗਈ। ਪਰਯੋ ਮੀਂਹ ਤਬ ਸੋ ਬੁਝ ਗਈ। 
ਸਿੱਧ" ਸੈਨ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਅਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦੇ ਪਿਖ ਲਈ॥੬੪॥ 
ਘਲ ਹਲਕਾਰੇ ਲਯੋ ਬਜੀਰ ਬੁਲਾਇ। 'ਸਾਥੋਂ ਬੰਦਯੋਂ ਲੜਯੋ ਨ ਜਾਇ'। 
ਤੌ ਉਨ ਮਿਥਯੋ ਮਿਲਨ ਕੋ ਸਾਜ। ਗਈ ਕਹਲੂਰੋਂ ਫੌਜ ਉਸ ਭਾਜ॥੬੫॥ 

ਕਹਿਲੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸੰਗ 

(ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਲੂਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕੀਂ“ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ) 
(ਮਾਰੇ ਤੇਰਾਂ ਸੈ ਕਹਲੂਰੀਏ ਤਾਹਿ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗੈ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿਲੂਰੀਅਨ “ਸੀਸ ਵਿਹਾਇ। 
ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਮੀਏਂ ਚੀਏਂ ਕੱਟੇ ਖੂਬ ਬਣਾਇ॥੧। 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਬ ਬੰਦੇ ਕਲ੍ਹਰੀਅਨ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਤੁਮ ਭੀ ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾਯੋ। 
ਕੋ ਅਪਨੋ ਗੜ੍ਹ ਆਕੀ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਜਲੰਧ੍ਰੀਏ ਸਭ ਮਧ ਵੜੋ॥੨॥ 
ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਂ' ਤੁਮ ਲਏ ਮਾਰ। ਤੌ ਤੁਮ ਛਡ ਫਿਰ ਜਾਓ ਪਹਾਰ”। 

'` ਜੌ ਤੁਮ ਉਨ ਤੈ ਮਰੋਂ ਸੁ ਨਾਂਹਿ। ਤੋ ਹਮ ਪੁਬਤਨ ਕੋ ਛਡ ਜਾਹਿਂ॥੩॥ 

$ ਸਤ ਸਾਣਨੰ/ 2 ਏੱਹਾਂ ਨੇ (ਅੱ ਤੇ ਹਵਾ ਨੰ?/ 2 ਸੁਆਹ/ # ਵੇਖ (ਲਣ?/ 'ਸੱਧ ਸੌਣ ਮੰਡੀ ਫਾਲਾ 

__ ਰਾਜਾ ੪ ਸਰਕਲ, ਭਾਗੰ/ ੬ /ਨਰ ਤੇ ਬੱਤੰ/ ੭ ਰਜਤ ਸਰਦਾਰ ਆਨਂਦ/ ੮ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 

ਵਜ 95 ਸਲੰਹਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਤੇ 55 ਡੂਗਰ ਹਲਕੇ /ਵੈਜ਼ਸ਼ਨ/ ੯/ਨ% ਲਵਕਾ ਸ਼ਾਲਲੇ/ 9੭ ਹਾੜ? 



੧੬੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜੋ ਮਾਂਗੋ ਸੋ ਦੇਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂਹਿ। ਇਮ ਹਮ ਸੌ ਤੁਮ 'ਲਯੋ ਠਹਿਰਾਇ'। 
ਤੌ ਕਲ੍ਹਰੀਅਨ ਸੋਊ ਕੀਆ। ਗੜ੍ਹ ਕਲੂਰ ਕਰ ਆਕੀ ਲੀਆ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਡਰੋਲ, ਮਝੇਲ, ਨਾਗਲੁ, ਨੰਡੇ, ਸੁਹਲ, ਝੰਡਵਾਲ। ਰ 
ਕਨੇਤਿ ਡਿਛੰਨ, ਚਿਲਾਹਿਲੇ, ਬਲੜ ਪੰਮੇ, ਡਢਵਾਲ॥੫॥ 
ਤੇਰਾ ਸੌ ਮੀਏਂ ਚੀਏਂ' ਮਧ ਗੜ੍ਹ ਲੀਏ ਸੁ ਵਾੜ। 
ਸਪਤ ਗਜਨ ਸਿਰ ਬੰਧ ਤਵੇ ਕੀਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾੜ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ ਰ 
ਜੈਸ ਖੜੋ ਕੰਸ ਕੁਬਲੀ' ਗਜ ਕੀਨੋ। ਪਿਲਾਈ ਸ਼੍ਾਬ ਬਹੁਤ ਉਨ ਦੀਨੋ। 
ਬਹੁ ਦੁਬਾ ਦੇਣ ਮਹਾਵਤਨ ਕਹਜੋ। 'ਆਵਤ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਸੁਟਯੋ'॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਸੀ ਔਰ ਰਜੌਰੀਅ” ਲਏ ਸੁ ਗਿਰਦ ਬਹਾਇ। 
ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਬੁਤਾਇ' ਕਰ ਔਰ ਖਰਚ ਬਹੁ ਪਾਇ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਤ ਬੰਦੈ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ। ਘਤ “ਆਪਨ ਬਚਨਨ ਕੋ ਜੋਰੇ। 
ਉਨ ਪਾਂਚਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਨਾਊਂ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਉਨ ਪਰਖ” ਗਾਊਂ ॥੯॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਕੇਹਰੋ, ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਰਣਜੋਰ। 
ਬਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ ਸਦਯੋ, ਬਿਨ ਸਦਜੋ ਚੜ੍ਹਯੋ ਪੰਥ ਔਰ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਪਾਂਚਨ ਕੋ ਸੱਦ ਯੌ "ਬਰ ਦਯੋ। 'ਤੁਮ ਕੋ ਮੌਤ ਨ ਸ਼ਸਤੁਨ ਪਯੋ। ਰ 
ਤੁਮੈ ਅਮੋਘ” ਬਾਣ ਹਮ ਦਯੋ। ਹੋਹਿ ਕਾਜ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਮਯੋ"%॥੧੧॥` 
ਬਾਘੜ ਸਿੰਘ ਕੋ ਐਸ ਬਤਾਯੋ। 'ਰਸਤੈ ਫੌਜ ਲੜੈ ਉਸ ਘਾਯੋ"”। 
ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕੇ "ਦੂਰ ਹਸਤੀ ਸੌਂਪਾਏ। 'ਇਕੈ ਬਾਣ ਸੋਂ ਦਯੋ ਗਿਰਾਏ'॥੧੨॥ 

ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਲੰਨ੍ਹ ਕ?/ ੬ (ਰਾਹ /ਵੋਲਾ) ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ /ਟ3/ ੫ ਕੁਵਲਨ (ਕਵਲੀਆਘਤਿ? ਕੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ 

ਲਲਵਾਲਾ ਅਤੇ “ਦਾ ਮੱਤ ਹਾਲ /ਨਿਸ ਨੰ /ਨੈਸਨ ਨੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਰਨ ਨੇ ਮੱਨਆ,ੀ/ (ਮਹਾਨ ਕੋਲ) ਘਾਲ 

ਹਾਲਾਂ (ਸਲਤੁ ਨ ਆਲਾ /ਵੇਚ ਹਾਲਾਂ ਟਾ ਨਮ ਛੱਲੇ ਵਾ 2?/ ੬ ਧਨ; ਆਲ) 2 ਰਜੱਵੜ/ ੮ ਵਰਤਾ ਕੇ 

ਵੰਡ ਕੰ/ ੯ ਆਘਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ) ੧੦ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰੀ/ 55 ਵਰਦਾਨ /ਦੋਂਤਾ/ 92 ਜੌਂ /ਨੈਸ਼ਫਲ 
ਨਾ ਲਾਵੈ: ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲਾ (ਤੰ6)/ 9= ਮਹ; /ਵੇਚ (ਨੇਂ /ਏਲ /ਵੈਚ ਹਵੋ?/ 5੪ ਆਠ /ਦੇ5/ 

5੫ ਏਂ ਹਾਰਨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ --`. ੧੬੫ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਣਜੋਰ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ "ਬਾਕੀ ਤਿਨ ਦਯੋ ਡਾਲ। 
ਇਕ ਇਕ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਾਣ ਛਡਿ, ਦਿਖਾਯੋ ਅਦਭੁਤ ਖਜਾਲ॥੧੩॥ 
ਬਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਮ ਕਹੋ, 'ਤੂੰ ਇਮ ਬਾਣ ਚਲਾਉ। 
ਤਖਤੈ ਚਾਰੋ' ਚੂਲ ਸੋਂ ਇਕ ਹੀ ਚੋਟ ਤੁੜਾਉ'॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਉ ਸਿੰਘ ਉਠਿ ਪੰਚ ਸਿਧਾਰੇ। ਭਈ ਖਬਰ ਯੌ ਪੰਥ ਮਧ ਸਾਰੇ। 
_ ਸ਼ੋਰਮਸੋਰਾ' ਉਠ ਸਬਹਨ ਕੀਓ। ਪੰਥ ਬੰਦੈ ਅੱਗੋ ਆ ਕਹਿਓ॥੧੫॥ 
_'ਦਲਰਨ ਮਰਨ ਠੌਰ ਹਮ ਪਲਚਾਯੋ। ਫਤੈ ਓਰ“ ਅਬ ਉਨ੍ਹੈ ਤੁਰਾਯੋ। 
ਹਮ ਕੋ ਕਿਮ ਅਬ ਕੀਯੋ ਨਕਾਰੇ। ਹਮ ਭੀ ਜਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹ ਹੀ ਨਾਰੇ''॥੧੬॥ 
ਮਗਰੇ ਪੰਥ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿਯੋ। ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਰ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹ ਗਯੋ। 
ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਰਸਤੇਦਾਰ ਸੋ “ਰਹੇ ਦੜਾਇ॥੧੭॥... 
ਕਹੈਂ: 'ਜਾਂਦੀ ਕਿਮ ਗਲ ਪਾਵੈ ਬਲਾਇ'॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਆਗੈ ਟੁਰਯੋ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੁਇ ਸਾਥ। 
_ ਇਕ ਇਕ ਤੀਰ ਤੀਛਨ” ਛਡੇ ਭੰਨੇ “ਸਤ ਫੀਲਨ ਮਾਥ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ਬਜਰ ਸਿੰਘ ਤਉ ਅਗੈ ਸਿਧਾਯੋ। ਇਕੈ ਬਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ“ ਗਿਰਾਯੋ। 
ਚਾਰੋਂ ਚੂਲਯੇਂ ਤੋੜ ਸੁ ਗਯੋ। ਗੜ੍ਹੀ ਮੱਧ ਥਰਥੱਲੋ ਪਯੋ॥੨੦॥ 

"ਤੌ ਲੌ ਦਲ ਖਾਲਸੈ ਕੋ ਆਯੋ। ਜੋ ਉਨਿ ਲਭਜੋ ਸੁ ਕੱਟ ਗਿਰਾਯੋ। 
ਦੇਖਿ ਭਜਤ ਤਿਨ ਲੀਨੇ ਘੋਰ। ਜਿਉਂ ਹੁਤੇ ਮਹਰਮ ਸਿੰਘ 'ਸਰਸੋ ਬੇਰ॥੨੧॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

_ ਤਿਉਂ ਸਿੰਘਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫੜ ਕੱਟ "ਦੋ ਧਰ ਕਰ ਦੀਨ। 
ਔਰਨ ਕੇ ਹਥ ਜੋ ਲਭੇ ਜਾਨ ਛੋਡ ਲਏ ਫ਼ੀਨ“॥੨੨॥ 

__ 5 ਲਾਲਾਂ ਹਾਲਾਂ (ਭੰਨ) ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਸੱਤੇ /ਕਿ/ਏਹਾ ਤੁਸਾਂ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਲਦ /ਕੇ ਦੱ ਹਾਲੀ ਕੇਹਰ /ਨੰਘ ਨੇ ਆਰਨੇ 
_` ਨ5/ 2 /ਨੈਕਲ ਪਲ/ = ਯੌਰਸ਼ਰਾਲ ਰੱਲਾ-ਗੱਲਾ/ 2 ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਇਆ 
__ ੪ ਵੱਲ ਮਨੋਂ (ਪਰਾ ਫੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ ਹੁਣ #੍ਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰ /ਇੱਤਾ)/ ੬ ਨਾਲ ਹ0 2 ਫੜ ਵੱਟ ਰਹੇ (ਸਾਹ 

__ &ੁੱਟਾੰ ਰੱਲ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਾਂ ਕੁਲਕੇ)/ ੮ ਤੀਖਣ, /ਤ5/ ੯ ਸੱਤਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਤ /ਟਤੋ/ 9੦ /ਭੈਂਤ 
_ ਤ8ਤ/ $5 ਤਦ ਤਕ, ਇਸ ਸਮੇ ਤੱਕ? $੨ ਮਰਨੀ=ਬੁਤਨ ਕਾਫ਼ਾਂ ਦੇਰ 2? /ਓਰ ਤੱ? 5= ਏਂ ਹੜ, ਦੱ 

__ ਟੱਟੌ/ $5 ਲਹ (/ਲਣ)/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੋ ਜੀ ਗੈਲ 'ਚਢ ਆਯੋ। ਰਾਜਾ ਨਠੋ ਦੇਖ ਦਲ ਗੈਲੋ ਖੜਾਯੋ। 
'ਨਠੈ ਗੈਲ' ਕਹਯੋ, 'ਪੜਨੋ ਨਾਂਹਿ'। ਮਾਰੇ ਤੇਰਾਂ ਸੈ ਕਲੂਰੀਏ ਤਾਂਹਿ॥੨੩॥ 
ਖਾਤੇ” ਤੇਰਾਂ ਤਹੀਂ ਪੁਟਾਇ। ਸੌ ਸੌ ਗਿਨ ਕੈ ਦਏ 
ਤਬ ਬਿਲਾਸਪੁਰੇ ਵਲ ਬੰਦਾ ਧਾਯੋ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਤਉ ਫੂਕ ਗਿਰਾਯੋ॥੨੪॥ 
“੧ਸਪਤਧਾਰ ਮਧ ਪਰ ਗਈ ਧਾਂਕ। ਸਭਨ ਮਿਲਨ ਕਹਿ ਘੱਲਯੋ ਵਾਕ। 
'ਹਮ ਤੌ ਹੁਤੇ ਘਰ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੇਰੇ”। ਹੁਤੇ ਕੀਏ ਗੁਰ ਕਲ੍ਹਰੀਅਨ ਭੇਰੇ“॥੨੫॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਟਕੇ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਭੇਜਤ ਭਏ। 
ਹੋਇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਹਿ ਮੁਹਰਾਂ ਲੇਇ॥੨੬॥ 
ਦੁੱਧ ਸੁਖੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੁ ਦੁੱਧ। ਪੁਤ ਮੰਗੇ ਪੁਤ ਆਵੈ ਸੁੱਧ”। 
ਦੁਖੀਏ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਦੁਰ। ਧਨ ਮਾਂਗੈ ਘਰ ਹੁਇ ਭਰਪੁਰ॥੨੭॥ 
ਸਿਖ ਪੰਜਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੈ। ਜੋਉ ਮਾਂਗੈ ਸੋਉ ਦਿਵਾਵੈ। 
ਦੇਵ ਭੂਤ ਮੁਖ ਦੇਖੈ ਜਾਇ। ਰਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਵੈ ਬਲਾਇ॥੨੮॥ 
ਸਿਧ ਪਰਬਤੀ ਰਹੇ ਸਿਧ ਲਾਇ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਸਦਾਇ। 
ਜੋ ਚਿਤਵਤ ਕੋ ਦੂਰੋਂ ਆਵੈ। ਬੰਦਾ ਚਿਤ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਵੈ॥੨੯॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਆਇ ਮਿਲੈ ਜੋ ਪੁਥਮ ਹੀ ਤਿਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੁ ਦੇਇ। 
ਆਇ ਮਿਲੇ “ਭਿੜ ਲੜ ਜੋਊ, ਤਿਸ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ੇ ਕੁਛ ਲੇਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਲੌ“ ਬੰਦਾ ਗਯੋ। ਤਿਹ ਥਾਂ ਥਾਣਾ ਬੰਦੇ ਕਯੋਂ”। 
ਸੁਖੋਤੜ" ਆਇ ਬੰਦੈ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਭਏ ਨਦੌਂਣੀ”” ਵਕੀਲ ਤਹਿੰ ਭਲੇ॥੩੧॥ 

9 ਫੜ੍ਹ (ਆਇਆ?) /ਏਆ) ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ /ਇੱਤ0' ੭ ਖੰਡਾਂ ਟ£/ ਤ ਸਤ ਹਾਨ ਟੇ ਹਾੜੀ ਹਾੱਨੀਆਂ /ਵਚ/ # ਏੰ/ 
4 ਭੰਨਾੰ ਵਾਲਾ ਸੈਨਾ ///2 ਭੰਲ ਸੱਜੋਨ ਕਠ ਕੇ ਐਲ ਨਾਲ) ੬ ਸੱਖਣਾ ਸੱਠ/ ੭ /ਨੈਨੌਲ/ ੮ ਲੜ-/ਠੜ 
ਕੰ. ਸੜਨ 6੫ਰੰਤ/ ੯ ਤਕ/ 9੦ ਕੱਤ ਸ਼ਣਾਾਇਆ/ 95 ਨਕੰਤ /ਨਆਸਤ ਏ/ ੧੭ ਨਾਦੱਣ ਏ. ਸਵਾਲਾ 
ਸਾ (ਕਾਨਤਾ) ਦੇ /ਟੈਲਾਕਾ /ਵੇਚ ਕਟੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀੰ ਪਰਾਣਾੰ ਰਾਲਧਾਨ?/ 9ਤ #ਲੰਤ. ਖ੪ੜ/ 
" /ਏਥੇਂ /ਇਕਾ ਪਠੱਤ /ਏੋਸ਼ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨ 
ਹਾਟ /ਨੱਖ ਨ ਐਸਾ ਦਣ/ ਟਕੈੰ ਆਤਲਾਹੀ ਏੇਨ ਆਨ ਨਈ/ 
ਭਏ #ਰਲਤ #ਲ; ਕਹਾਲਂ #ਤਲਾਹ/ ਲਣੇ ਟਕੇ ਆਤਨਸਾਨੰ ਬੰਦੇ ਕੰਨਰਾਹ#੭੫# 

ਦਹਰਾ/£ 
ਲੰਦਾ ੪ਰਲਤ ਛਡ ਲਾਹ ਗੁਰ ਕਹਾਲੋ ਆਮ? 
/ਕਤੇ ਕਾਹਟਨ ਨਾੜਾਰਾ /ਨੈਨਆ =ੰਊਂ ਆ% ਡੱਰਾ' ਲਹਲ ਧਾ੫”#੨੬੭ 

ਹੋ ਲਹ ਅਸ਼ਲਾਨ? ੨ /ਨੋਯ਼ਰੇਤ ਕਰ ਕੰ/ 
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ਹੁਤ ਚੁਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਸੋਉ ਲੀਓ ਖਜਾਨੋ। ਕੋਊ ਚੜ੍ਹਾਵੈ ਦੇਇ ਬਹਾਨੋ। 
ਤਿਨ ਕੈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਤਿਸ ਪਾਸੈ ਖਰੇ'॥੩੨॥ 

`___ਦੋਂਹਰਾ॥ ਰ 

ਨਿੱਤ ਨਕੀਬ” ਬੁਲਾਇ ਸੋ ਇਤ ਬਿਧ ਹੋਕਾ ਦਰਾਇ। 
ਇਤਨੇ ਕਰੋਂ ਨ ਕੰਮ ਤੁਮ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਬਤਾਇ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਲਾਓ ਕੋਈ। 
ਪ੍ਰਸ਼ ਪੁਸ਼ਾਕ ਔ ਸਿਰ ਕੀ ਪਾਗ। ਇਨ ਭੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨ ਲਾਗ॥੩੪॥ 

ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
('...ਹੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਆਯਾ') 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਮੰਡੀ ਵਾਲੋ ਸੁੱਧ ਸੈਣ ਰਾਜਾ ਬਡਾ ਸਦਾਇ। 
ਸੋਊ ਮਿਲਿਓ “ਭਾਂਤਿ ਜਿਉਂ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਊਂ ਬਤਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੰਡੀ” ਵਾਲੇ ਯੋਂ ਸੁਣ ਪਾਯਾ। 'ਹੈ ਕਰਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਆਯਾ। 
ਕਰਮਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਈ। ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰ ਭਈ॥੨॥ 
ਬੰਦੈ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਹੀ। ਔਰ ਮਯਾਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵਹੀ। 
ਤਿਸ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਹੀਯੈ ਪਾਯਾ। ਹੈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਆਯਾ॥੩॥ 
ਬਣੈ ਨ ਤਿਨ ਸੋਂ ਵੈਰ ਕਮਾਯਾ। ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜਨੁ ਬੰਦਾ ਆਯਾ। ਰ 
ਲਿਉਗ ਲੜਾਈ ਸੋਊ ਹਿਰਾਇ। ਕਿਆ ਜਾਣੋਂ ਫਿਰ ਕਰਿਹੈ ਕਕਾਇ''॥੪॥ 
ਜਹਾਂ ਬੰਦਾ ਥੋ ਕਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਮੁਹਰੇ ਉਤਰਯੋ ਰਾਜਾ ਆਈ। 
ਬੰਦੇ ਪੈ ਦਏ ਘੱਲ ਵਕੀਲ। 'ਮਿਲਨ ਅਯੋ ਮੈਂ ਤੁਹਿ, ਬਿਨ ਢੀਲ॥੫॥ 
ਮੈਂ ਸਿਖ ਥੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੋ। ਮੈਂ ਦਿਓਂ ਚੜ੍ਹਾਵੋ ਬੈਠੋ ਧੁਰ” ਕੋ। 
ਟਕੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਮੈਥੋਂ ਲੇਉ। ਮੋ ਕੋ ਅਪਨੋ ਸਿੱਖ ਬਨੇਉ॥੬॥ 

9 ਖਲੌਂਤੇ ਖੜ)/ ੨ ਨੁਕੜਾ (ਆਵਾਜ਼)? ਆਲਨ ਵਾਲ਼ ਵੰਡੌਰਜੀ/ ੨ /ਲੈਲ ਪੁਕਾਲ /ਨਵੇਂ/ ੪ /ਨਿਆਲ਼ਤ 

ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਨ ਨੰ/ ੫ ਕਾਂ ਕਰੰ/ ੬ ਸ਼ਮਣੰ ਅੰਨੇ/ ੭ ਓਥੋਂ ਹੰ# 
ਤਦ =ਲਲਲ=== ਲੀ =---====%-<<-<-<-<<<<=<<% -<<<<-<<-<<= << << << << 
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ਦੋਹਰਾ॥ ਰ ਰ ਰ੍ 

ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲੈ ਅਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਿਓ ਆਇ। ਰ 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਈ, ਸੁਉ ਲਯੋ ਗਲ ਲਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ, 'ਸੁਨ ਸੁਧ ਸੈਨ ਰਾਜਾ! ਤੁਮ ਦੇਸ਼ੋ ਨਹਿੰ ਹੋਗੁ ਬਿ-ਰਾਜਾ'। 
ਰਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਿ ਦੋਖੀ ਸੁਖਾਲੋ। ਨਹਿੰ ਪਰਿਹੈਂ ਤੁਹਿ ਦੇਸ “ਕੁਕਾਲੋ॥੮॥ 
ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵਗੁ ਤੁਮ ਕੋ ਲੋਰ। ਰਖ ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਕੰਮ ਹੁਇ ਤੋਰ। 
ਹੈ ਬਿਦਯਾ ਸਭ ਇਸ ਕੇ ਮਾਂਹਿ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਲੈਹੁ ਕਮਾਹਿਂ॥੯॥ ਰ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਕੋ ਇਕ ਪਤਰੋ ਉਸ ਮਾਈ ਹਥ ਆਇ। 
ਜਿਨ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੀਨੋ ਪ੍ਰਚੋਂ' ਲਗਾਇ॥੧੦॥ __ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸ ਮਾਈ ਕੋ ਇਮ ਹਥ ਆਈ। ਬੰਦੇ ਨਾਰੀ ਉਨ ਟਹਲ ਕਮਾਈ। 
ਹੁਤੀ ਬੰਦੈ ਨਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜੇਜੋ ਵਲਿ। ਤਿਹ ਕਰੀ ਸੇਵਾ, ਥੀ ਰੋੜੀ, ਚੱਲ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਨਾਰੀ ਕੋ ਪਰਚੋ ਇਕ ਮੈਂ ਦਿਉ' ਲਿਖਾਇ। 
ਔਰ ਅਨੇਕ ਪਰਚੇ ਲਿਖੈਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਡੇ ਬਢਿ ਜਾਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੇਜੋਵਲ£ ਜਸਵਾਲ ਹੁਤ ਰਾਜਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਤੁ ਸੇਂ ਜਾਤ ਅਕਾਜਾ”। 
ਰਾਜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਮਹੰਤੈ ਢਿਗ ਗਯੋ। ਉਸ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਉਸ ਤੈ ਭਯੋ॥੧੩॥ 
ਹੁਤਿ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਘਰ ਗੁਰਿਆਣੀ। ਤਹਾਂ ਘਲੀ ਉਸ ਰਾਜੈ ਰਾਣੀ। 
ਔਰ ਅਨੇਕ ਸਿੱਧਨ ਘਰ ਗਈ। ਉਲਾਦ ਨ ਉਨ ਕੋ ਕਿਸ ਤੈ ਅਈ॥੧੪॥ 
ਉਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਕਿਨ੍ਹੈ ਮਿਟਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ' ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਜੀਉ ਖਾਈ। 
ਬਡੋ ਹੰਦੇਸੋ” ਯਹਿ ਜਗ ਮਾਂਹਿ। ਬਿਨ ਔਲਾਦ ਘਰ ਬਿਰਬੇ ਜਾਹਿੰ॥੧੫॥ 

ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਨੇ ਆਇ ਕਹੀ, 'ਇਕ ਬੰਦੈ ਨਾਰਿ ਅਖਾਇ। _ 
ਜੋ ਮੁਖ ਤੇ ਵਹ ਬਚ” ਕਹੈ, ਸੋਊ ਨ ਬਿਰਥੋ ਜਾਇ'॥੧੬॥ 

9 ਲੰ-ਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਏਸ਼ ਰਾਲੇ ਤੱ /ਠੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਨਾ/ 2 ੫ਵ ੫ਲ/ = ਭੁੱਖ ਅਰ ਕਾਂਹਰ/ # ਲੱਤ; 

ਜ਼੍ਰੂਰਤ/ ੫' ੫/ਰੋਜ਼ਯ ਕਰਾਉਣ ਜਾਠਕਾਲਾੰ ਦੋਣਾ; (?) /ਲੈੱਧਿ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ (ਕਰਾਮਾਤ) ਵਥ/ਇਆ/ . 
£ ਕਟੱਚ ਰਾਲ਼ਹਤਾਂ ਛ /ਨਆਲਤ/ - ਅਕਾਰਲ/ ੮ ਹੱਲੀ /ਲੀ/ ੯ /ਏਨ ਰਹ; /ਨੈਤਾਪੁਤੈ/ 
5੦ ਅੰਦੋਸ਼ /ਫਕਰ; /ਦੰਤਾ/ 55 ਝਚਨ?/ . 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੬੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਉਨ ਸੁਨਤ ਐਸ ਚਿਤ ਅਈ। ਜਿਮ" ਅਤਹਿ" ਪਿਆਸੇ ਨੀਰ ਦਿਸਈ। 
ਪਰ ਉਨ ਕਉ ਬਹੁ ਸੋਚੈਂ ਹੋਈ। 'ਕਿਮ ਹਮ ਉਸੈ ਮਿਲਾਵੈ ਕੋਈ'॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਸੋਂ ਤਹਿੰ ਪੁਜੀ, ਜਹਿੰ ਹੁਤੀ ਬੰਦੈ ਜੀ ਜੋਇਾ। 
ਜਾਇ ਚੜ੍ਹਾਵੋ ਉਨ ਧਰਯੋ, ਆਗੈ ਰਹੀ ਖਲੋਇ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਉ ਸੰਤਨੀ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮ ਲਾਇਕ ਕਯਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਰਾ? 
ਬਡੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂਅਨ ਪਹਿ ਜਾਹੋ। ਹਮ ਗ੍ਰੀਬਨ ਤੇ ਤੁਮ ਕਯਾ ਚਾਹੋ?॥੧੯॥ 
ਉਨਹੀ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਨਹੀ ਆਗੈ ਚੜ੍ਹਤੀਂ ਧਰੋ। 
ਉਨਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਦਰਬ ਪਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਇ ਸੋਇ ਸੁਖਾਰੀਂ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌ ਸੁਨ ਰਾਣੀ ਦ੍ਰੈਏ ਉਸੈ ਗਹਿ, ਪਦ“ ਪਰੀ ਲਪਟਾਇ'। 
ਹਸ ਕਰ ਬਚਨ ਸੁ ਕਰ ਦੀਯੋ, "ਮਾਲਕ ਆਸ ਪੁਜਾਇ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੋਊਅਨ ਕੈ ਸਿਰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ। ਦੋਊਅਨ ਆਦਰ ਸਾਥ ਉਠਾਏ। 
ਇਸੀ ਬਰਸ ਉਨ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਓ। ਸਤ ਬੰਦੈ ਬਚਨ ਦੋਊ ਬਾਲਕ ਖਿਡਾਓ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਖੂਸ਼ੀਅਨ ਸੋਂ ਵਹਿ ਘਰ ਗਈ, ਪੂਜੀ ਰਾਜੈ ਢਿਗ ਜਾਇ। 
ਆਸਾਵੰਤੀ ਦੁਇ ਭਈ, ਸੁਤਾ ਇਕ ਹੀ ਨਿਸ ਦੁਇ ਜਾਇ॥੨੩॥ 
ਅਭਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਧਰਿਓ ਉਨ ਕੋ ਨਾਇ'। ਰ 
ਔਰ ਬਾਤ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਡੋ ਹੁਇ ਜਾਇ॥੨੪॥ 

7 

9 /ਨੈਵੇਂ /ਕੈ: /ਨਸ਼ ਤਨੂਹਾ/ 2 (ਨੈ? ਯੋ ਭਾਠਨ, /ਏਸ੍ਤ/ ੨ ਦੜਾਵਾ; ਡੋਟਾ/ #...੫ ਦੱਵੋੱ' ਘਰ (ਫੜਾ 
_ ਲ&?/ ੬ #ਓਮਟ ਗਲਾੰ/ . ਠੱਲ ਤੇਲੀ ਆਲਾ ਪੂਗਾਂ ਕਰ ਮੁਰਾਦ 2/ਰਾੰ ਹੱਵੋ/ ੮ ਘਤਰ (/ਟਕਾਂ ਰਾਤਾ ਦੱ ੭ਤਾ- 

ਨਤਵਾਂ ਹ2) ਲੱਤਾਂ ਲੱਮਆ/ ੯ ਨਨ/ “ ਲਹੁਤ/ 



ਅਥ ਕੁੱਲੂ" ਕੀ ਸਾਖੀ ਤੁਰੀ 
(ਬੰਦੇ ਆਖਜੋ ਬੀਰ ਉਨ ਪਿੰਜਰੋ ਲਿਹੋ ਉਠਾਇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਅਈ,, ਕੁੱਲੂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਇ। 
ਸੀ ਮਹੇਸ਼” ਕੋ ਦਰਸ ਕਰ ਔਰ ਸਿੱਧਨ ਦਰਸ ਪਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਕਈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਰਾਤਹਿ ਠਈ। 
ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੂ ਮੈਂ ਵੜਿਓ ਜਾਏ। ਸੋਊ ਰਾਜੇ ਉਨ ਲਯੋ ਫੜਾਏ॥੨॥ 
ਬੰਦਾ ਕਹੈ : 'ਮੈਂ ਫੜ੍ਯੋ ਨ ਰਹੋਂ। ਕੈਸੇ ਕਰ ਤੁਮ ਭਾਵੈਂ ਗਹੋਂ। 
ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਪਰਾਂ ਕੀ ਭਾਈਂ। ਜਬ ਚਾਹੇ ਤਬ ਹੀ ਉਡ ਜਾਈ॥੩॥ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੰਦਾ ਮੁਖੋਂ ਪੁਕਾਰੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਵਹਿ ਤਕੜਾਈ ਧਾਰੈ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਰਾਯੋ ਨਜ਼ਰੈ ਬੰਦ। ਅਪਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਰਯੋ ਸੁ ਫੰਦ॥੪॥ 
ਲੋਹ-ਪਿੰਜਰੋ ਤਿਨੈ ਘੜਾਯੋ। ਕਹੈ ਬੰਦਾ: 'ਮੈਂ ਰਹੋ ਨ ਪਾਯੋ। 
ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਲੈ ਜਾਉ ਉਡਾਯੋ।' ਉਨ ਸੁਨ ਪਿੰਜਰੋ ਕੋਠੇ ਪਾਯੋ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਬੰਦਾ ਫੜਿਓ' ਜਬ ਸੁਨੀ, ਸਿੱਖਨ “ਪਰ ਗਈ ਸੋਚ। 
ਤੁਰਕਨ ਮਨ ਸ਼ਾਦੀਂ ਭਈ, ਮੁਲਕ ਛੁਡਾਯੋ ਲੋਚ”॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿਬਹਾਦਰ ਫੁਜਦਾਰ ਬਹਾਏ। ਬੰਦੇ ਕਿਲ੍ਹਨ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਧਾਏ। 
ਕਹੈਂ 'ਕਰਾਮਾਤ ਗਈ ਬੰਦਜੇਂ ਅਬੈ। ਹੁਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਸੋ -ਪਰੈ ਕਬੈ'?॥੭॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਫੌਜ ਜੁ ਆਈ। ਮੁਲਕ ਛਡ ਸਿੰਘ ਗਏ ਪਰਾਈ'। 
ਤੌ ਬਹੁਤ ਪਰੀ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਭੀਰ”£। ਤਬ ਬੰਦੈ ਨੇ ਕਰੀ ਤਤਬੀਰ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਤਬ ਰਾਜੇ ਸੁਧ ਸੈਨ ਨੇ, ਸੁਨਿਓ ਕੀਨੋ ਕੋਪ””। 
'ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਿਓ ਤੈਂ ਕਿਮ "ਕੀਨੋ ਲੋਪ'?॥੯॥ 

5 /ਲਲ੍ਹਾ ਕਾਨੜੇ /ਵਚਾ ਦਾਂਨਿਆ /ਥਆਨ ਦੇ ਕੱਦੇ ਵਾਨਿਆ /ਏਕ ਨਗਰ/ ੨ ਮਹਾ“ਲੰੱਲਿ=ਵੰਡਾ ਣਾਸ਼ਿਵਰ, 

ਨਵ; /ਵੋਸ਼ਨੁੰ/ ੨ ਫਤੰ/ # ਭਣ? ਹੱ /ਨਿਆ/ ੫ ਮੈ ਲਲੰ॥ ੬ ਸਲਮ 2੭ ਸ਼ੱਕ ਨਲ਼/ ੮ ਕਦੱ ਲੈਦਾ? 

€ ਰਾ ਦੂਰ, ਦਲ ਦੇਰ/ 5੦ ਭੱਤਾ; ਨੀਝਤ/ 55 ਗੁੱਲ; ਠੰਹ/ 9੭ ਡਾ /ਨਆ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ ੧੭੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਤਬ ਉੱਦਮ ਕੀਓ। ਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੁਡਾਵਣ ਲੀਓ। 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨੈ ਬਿਚਾਰੀ। "ਇਨੈ ਛੁਡਾਏ ਪਤ ਨ ਹਮਾਰੀ॥੧੦॥ 
ਹਮਰੀ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਕਬ ਰਹੀ। ਕਤ ਉਸਤਤਿ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹੀ। 
ਹਮ ਅਬ ਅਪਨੇ ਪੌਰਖ” ਛੁਟੈਂ। ਫਿਰ ਇਨ ਕੌ ਦਨਿਜ ਹਾਥਨ ਕੁਟੈਂ॥੧੧॥ 
ਮਤ ਹਮਰੀ ਕੁਛ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ।' ਬੰਦੇ ਕੀਨਾ ਉੱਦਮ ਤੋਇ”। 
ਤੌ ਬੰਦੇ ਯੋ ਕੁਲੁਅਨ ਕਹਿਓ। 'ਚਲਯੋ ਬੰਦੋ ਤੁਮ ਦੇਖਤ ਰਹਿਓ'॥੧੨॥ 
ਉਨ ਦੇਖਤ ਪਿੰਜ੍ਰੋ ਖੂਬ ਉੜੈਯੋ। ਫੇਰ ਕੋਠੜੀ ਮੱਧ ਟਿਕੈਯੋ। 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਰ“ ਬੁਲੋਏ। ਆਇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਖਲੋਏ॥੧੩॥ 
ਬੰਦੇ ਕਹਯੋ: 'ਅਬ ਲੇ ਚਲੋ ਮੰਡੀ। ਚਲੋ ਦੁਆਬੇ ਜਗੀ “ਜਹਿੰ ਚੰਡੀ। 
ਜਾ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਹਾਇ। ਮਾਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਦਈਏ ਗਲਾਇ'?॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਆਖਜਯੋ ਬੀਰ ਉਨ 'ਪਿੰਜਰੋਂ ਲਿਹੇ ਉਠਾਇ। 
ਲੈ ਸੁ ਉਤਾਰੋ ਹਦ ਮੰਡੀ। ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਕੀ ਜਾਇ''॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਬੀਰਨ ਨੇ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਉਡਿਓ ਪਿੰਜਰੋਂ ਤਿਸ ਹੀ ਘਰੀ"। 
ਰਾਜੇ ਕੋ ਮੁਖ ਹੋ ਗਯੋ ਫੂਕ। ਪਿੰਜਰੇ ਚੜ੍ਹਜੋ ਅਸਮਾਨ ਸੁ ਘੁਕ॥੧੬॥ 
ਤਬ ਰਾਜਾ ਨਠ ਅੰਦਰ ਵੜਾ। ਜਾਣੇ ਪੁਬਤ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹਾ 
ਕੋਠੜੀ ਕੀ ਇਟ ਇਟ ਉਡ ਗਈ। ਕਯਾ ਜਾਨੋ ਵਹੁ ਕਿਤ ਜਾ ਪਈ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

"“ਕੁੱਲੂ ਕੁਇਲੇ ਕਰੇਗਾ ਆਇ ਖਾਲਸਾ ਆਪ। 
ਹੁਇ ਰਈਯਤ ਫਿਰ ਬਸਹੁਗੇ', ਯੋਂ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਜੀ ਸੁਾਪ॥੧੮॥ 
ਜਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੱਦ ਹੁਤੀ, ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਕੇ ਰਾਜ। 
ਜਾ ਪਰਿਓ ਤਹਿਂ ਸੁਖ ਸਹਿਤ, ਭਏ ਸਿਖਨ ਕੇ ਕਾਜ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੱਧ ਸੈਣ ਸੁਨ ਤੁਰਤਹਿ”! ਆਯੋ। ਸਹਿਤ ਪਿੰਜਰੇ ਬੰਦਾ ਪਾਯੋ। 
ਕੁਲਫ਼”” ਪਿੰਜਰੇ ਦਏ ਤੁੜਾਈ। ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਕਰਵਾਈ॥੨੦॥ 

ਜਦ ਮ-ਸ===-=<--=--ਮ =-- ਦਸ ਗਲ 

9 /ਏਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾਂਟੇਆਂ ਸਡਾੰ /ਇੱਜ਼ਤਾ ਨਹੀੱ ਰਹੌਗੰ/ 2 ਨੁਰਮਤਾਣੀ ਠਹਾਦਨ ਇੰਦਮ/ = ਆਣੇ ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ/ ੪ ਤਾਂਤਦ/ % ਲੰਨ ਬਵੰਜਾ ਲੰਨਾਂ /ਦੇਚੇ? ੬ /ਨੈਲੋਂ ਜੰਗਾਂ (ਭਗਤ) ਚਮਕਦਾ ਹੰ/ ੭ ਲਾਲ 

(ਦਟਟ) ਨਲ਼ ਕਠ ਦੱਲ) ੮ ਲਨ੍ਹ ਲ? ੯ ਘੜੀ ਵਲੋ? 9੦ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੌਗਾ/ 

55 ਡੁਰਤਾ ਟਨ ਝਟਘਟਾ/ 5੮ ਸੱਦਰੋ/___ 



੧੭੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਸ਼ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਰਾਜੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਈ ਵਧਾਈ। 'ਔਤਾਰ' ਬੰਦਾ ਭਯੋ', ਕਹੈ ਲੁਕਾਈ। 
ਬੰਦੈ ਕੋ ਤਹਿ ਡੇਰਾ ਕੀਓ। ਚੜ੍ਹਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਸੁਖਨਾ ਲੀਓ॥੨੧॥ 
'ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ' ਤਬ ਬੰਦਾ ਕਹਾਯੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਮਧ ਪਰਬਤ ਬਣਾਯੋ। ਜਾ 
ਔਰ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਮਿਟੀ। ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਢਿਗ ਬੰਦੇ ਜੁਟੀ॥੨੨॥ ਰ 
ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਏਕਲ ਜਾਵੈ। ਚਹੈ ਉਹਾਂ ਤਹਿੰ ਫੌਜ ਬਨਾਵੈ। 
ਕੱਢ ਮੁਹਰ ਤੁਰਤ ਖੀਸਸੋਂ ਦੇਵੈ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਣੈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲੋਵੈ॥੨੩॥ _ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਕਿਤੇ ਬਹੈ ਐ ਕਿਤ ਲੁਕੈ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਡ ਜਾਇ। 
ਜਹਿਂ ਚਾਹੈ ਪੁਗਟੈ ਤਹਾਂ, ਰਹਿ ਕੁੰਡੇ ਜੰਦੈ ਅੜਵਾਇ॥੨੪॥ 
ਬੰਦੇ ਨੀਹਲ” ਆਇ ਕੈ, ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਯੋ “ਸਾਰ ਸਭ ਕਾਮ। 
ਪਰਬਤ ਪਯਾਰੋ ਉਸ ਲਗੈ, ਪਿਖ£ ਸਿਧ ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੇ ਧਾਮ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਯੋ ਪਹਾੜੀ। “ਉਤਰ ਕੋਣ ਉਸ ਲਗੀ ਪਿਆਰੀ। 
ਡੇਰਾ ਕੀਨਸ ਤਿਸ ਹੀ ਜਾਈ। ਬੈਠ ਤਹਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁ ਆਈ॥੨੬॥ 

ਅਥ ਸਾਖੀ ਚੰਬੇ ਕੀ ਤੁਰੀ 
('ਭਯੋ ਅਚੰਭੋ ਜਗਤ ਸੈ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੈ ਦਿਲ ਇਉ' ਅਈ: ਅਬ ਚੰਬੇ ਕਰੀਐ ਸੈਲ' 
ਤਬ ਤਿਸ ਰਾਜ ਕੋ ਲਿਖਯੋ: 'ਅਬ ਚਹੀਐ ਹਮ ਤੁਮ ਮੋਲ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਦਯੋ ਵਜ਼ੀਰ। 'ਬੰਦੇ ਮਿਲੀਐ ਕਿਤ ਤਤਬੀਰ'? 
ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀ : 'ਮੈਂ ਦੇਖੋਂ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ ਕਕਾ ਆਈ॥੨॥ 
ਬੈਰ ਭਾਵ ਕੇ ਹੈ ਮਿੱਤਾਈ। ਹਟੈ ਕਿਮੈਂ ਤੋਂ ਦੇਉ ਹਟਾਈ। 
ਨਹਿਂ ਚਹਿਯਤ ਉਸ ਚੰਬਾ ਦਿਖਾਯੋ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਹਿ ਬੁਰੀ ਬਲਾਯੋ'॥੩॥ 
'ਹਛਾ' ਕਹਿਓ 'ਤੁਮ ਜਾਹੁ ਵਜੀਰ! 'ਟੂਟਤ ਜੂਟਤ ਕਰੀਓ ਧੀਰ। 

7 ਅਵਤਾਰ, ਰੱਲ ਦਾ ਨੂਘ/ ੨ ਸੜ ਸੁਤ ਗਈ = ਅਤੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਦ ਦੇ ਸੰਦ (ਗਾਂਹੰਦੋ?/ ੬ ਨਾੰਵਾਂ ਦੇਸ, 

“ਹੜ ਦੀ ਤਰਾਣਨ ੫ ਸਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ਾਰ' ਲੇ ੪ ਕਰ ਕੰ/ ੬ ਵੌਖ` ਕੰ/ ੭ ਓੰਤਰਾੰਂ ਨੁਨ/ 

£ ਟੁੱਟਣ; ਲੜਨ ੪? 
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ਵਹਿ ਕਰਮਾਤੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ। ਦਿਓ ਦਰਬ ਔ ਰਖੀਓ ਦੂਰ'॥੪॥ 
ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ। ਜਹਿਂ ਬੰਦਾ ਥਾ ਬੈਠਾ ਆਇ। 
ਜਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਦੀਓ। ਬੰਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਥੇ ਲੀਓ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹਜੋ ਬੰਦੇ, 'ਤੁਮ ਜਿਨ ਡਰੋਂ ਹਮ ਆਵੈਂ ਹੋਇ ਫਕੀਰ। 
ਮੁੜ ਜਾਵੈਂਗੇ ਸੈਲ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਕਹੋਂ ਵਜ਼ੀਰ!'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹੀ। 'ਫੌਜ ਛੋਡਿ ਮੈਂ ਆਵੋਂ ਤਹੀਂ'। 
ਤਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। ਕਲਾਧਾਰੀ ਚਿਤ ਔਰੇ ਠਾਨ॥੭॥ 
ਜਹਿੰ ਕਠਨ ਰਾਹੁ ਇਕ ਹੁਤ ਅਤਿ। ਤਿਸੈ ਰਾਹੁ ਲੈ ਚਲਿਓ ਤਿਤ। 
ਕਦ "ਤੀਖਨ ਪਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਵੈ। ਜਿਸੈ ਦੇਖ ਅਤਿਸੈ ਭੈ ਖਾਵੈ॥੮॥ 
ਹੁਤੀ ਨਦੀ ਜਹਿੰ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ। ਗਿਰੈ ਊਚ ਤੇ ਜਲ ਬਹੁ ਹੇਜ। 
ਨਹਿੰ ਮੱਛੀ ਤਹਿ ਧਾਰਹਿ ਧਾਵੈ। ਜੋਊ ਪਨਾਲ੍ਯੋਂਦ ਕੋਨੈ ਪਰ ਜਾਵੈ॥੯॥ 
ਦਯੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਧਵਾਈ। ਗਯੋ ਪਾਰ “ਜਨੁ ਤਲਾਵ ਮੁਰਗਾਈ। 
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੁੜਾਯਾ। ਜਨ ਕਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਤੋ ਆਯਾ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਘੋੜਾ ਘੜਾਯੋ ਪੱਥਰ ਇਕ, ਸੋ ਤਹਿ “ਦਯੋ ਖੜਾਇ। 
ਭਯੋ ਅਚੰਭੋ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਹੈ ਅਬ ਲੋ ਤਿਹ ਥਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਗਤ ਸਰਬ ਅਚਰਜ ਤਿਹ ਭਯੋ। ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਮਧ ਬੰਦੈ ਕਯੋ। 
ਯੌ ਜਬ ਦੇਖੀ ਕਲਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਸੋ ਡਰਪਯੋ ਮਨ ਕੰਪਯੋ ਸਰੀਰ॥੧੨॥ 
ਚਰਨੀ “ਪਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁ ਕਹਜੋ। 'ਹਮਰੀ ਖਤਾ- ਸੁ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਯੋ। 
ਯੌ ਹੀ ਤੁਮ ਕੋ ਚਹੀਯਤ ਕਈ। ਹਮ ਕੋ ਤਿਉਂ ਹੀ ਚਹਿਯਤ ਬਖਸ਼ਈ'॥੧੩॥ 

$ ੪ਲ=੪ਰੜਤ: /ਤੱਖਾ ਰਲਤ/ ੨ ਲਾਂਵ/ 2 ੪ਰਨਾਲੇ ਤੱ? ੪੬ /ਨਵੋੇਂ ਮਰਨਾਲੀ ਤਲਾਲ /ਦਚ'' ਸੱਕਾੰ 

/ਨੈਕਲ ਸਾਂਈ ਹੰ/ ੫ ਖੜਾ ਕਰ /ਇੱਤਾ/ ੬ ਹਣ ਤਕ/ - ਨੈ ਕੇ (ਚਰਣਾ' ਲੱਨ ੨?/ ੮ ਡੱਲ ਗਲਤੀ, 



੧੭੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੰਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 
('ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਪੁਬਤ ਤਿੰਨ ਬਹਯੋ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਾ ਚੰਬੇ ਜਾ ਵੜਯੋ ਭਯੋ ਰਾਜੇ ਸਿਉਂ ਮੇਲ। 

ਰਾਜਾ ਤਿਹਿਂ ਸੇਵਕ ਭਯੋ, ਕਰਿਓ ਚੰਬੇ ਸੈਲ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਰਾਜੇ ਯੋ "ਲਯੋ ਪਰਜ਼ਾਈ। ਦਏ ਤਹਾਂ ਦੁਇ ਬਜਾਹ ਕਰਾਈ। 
ਤਹਾਂ ਡੇਹਰੋ ਦਯੋ ਚਿਣਾਈ”। ਮੱਥਾ ਟੇਕਤ ਤਹਾਂ ਲੁਕਾਈ॥੨॥ 
ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ” ਅਤਿ ਬੰਦੇ ਬਨੀ। ਰਾਜਾ ਭੀ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਘਨੀ"। 
ਤਿਹ ਬੰਦੇ ਕੇ ਬੇਟਾ ਭਯੋ। ਚੱਲਣ ਚਿਤ ਬੰਦੈ ਤਬ ਕਯੋ॥੩॥ 
ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਬਤ ਤਿੰਨ ਬਹਜੋ। ਥੋ ਦੂਣ“ ਦੁਆਬੇ ਮਲ ਖਾਲਸਾ ਬਹਜੇ। 
ਤੁਰਕ ਨਠੇ ਕਿਤ ਲਭੇ ਨ ਪਾਹਿੰ। ਨੀਹਲ ਪਹਾੜੀ ਦ੍ਰਾਬੇ ਮਾਹਿੰ॥੪॥ 

ਅਥ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਕਾ ਪੁਸੰਗ 
('ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ ਭੀ ਨਹਿੰ ਰਹਿਗ੍ਂ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਲੁਟ ਧਰੀ, ਲੈ ਸਾਥ ਖਾਲਸੈ ਸੱਭ। 
ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਕ ਕੇ ਜੋ ਸੁਨੈ ਲੇਹਿ ਦੂਰ ਤੇ ਦੱਬ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹਰੈ ਅਸਵਾਰ। ਸੀਸ ਤੁਰਕ ਇਕ ਪਗ“ ਧਰਿ ਮਾਰ। 
ਜਬ ਯਹਿ ਭਈ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੁਰ। ਤੁਰਕ ਸਰਹੰਦੋ" ਜਾਤ ਭਏ ਦੂਰ॥੨॥ 
ਜੋ ਅੜਿਓ ਸੋਂਦਲੀਨੋ ਮਾਰ। ਐਸੀ ਭਈ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਹਾਰ। 
ਬਜੀਰੇ ਕੋ ਸੁਤ” ਬਚਯੇ ਥੋ ਏਕ। ਸਾਥ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲੇ ਅਨੇਕ॥੩॥ 
ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹਿ ਥੋ ਦੱਖਣ ਮਾਂਹਿ। ਕਰੀ ਫ਼ਰਯਾਦ ਉਹਾਂ ਉਨ ਜਾਇ। 
'ਮੁਲਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਲੁਟ ਲਯੋ। “ਪਿਕੰਬਰ ਕੋ ਉਨ ਦੀਨ ਗਵਯੋ॥੪॥ 

ਹ ਪਰਚਾ% /ਲੋਆ (ਪੁਸ਼ੰਨ ਕਰ /ਨੈਆ)/ > ਲਣਵਾ (/ਦੱਤਾ)/ = ਨਾਨ; ਵੰਡਿਆਣੰ/ 5 ਬਹੁਤ; ਆੰਹੇਕਾ/ 
4“ ਦੁਣ ਦੀ ਟਨ ੬ ਘੋਰ (/ਏਕ' ਪੈਨ ਤਰਕ ਦੇ /ਨੈਨ ਤੇ ਆਠ ਕੇ ਅਸਵਾਨ ਹੁੰਦਾ?/ ੭” ਅਤਰ? 

੮ ਪੰਗੰਠਰ, ਰਸੂਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾੰਹੜ ਦਾ ਇੰਨ (/ਲਸ਼ਲਨ)/ “ ਮਾਨਦ੍ਰ, ਸਰਦਾਰ? 
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ਦੌਹਰਾ॥ 

ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ ਭੀ ਨਹਿ ਰਹਿਗੁ, ਜੋ ਤੁਮ ਉਹਾਂ ਨ ਜਾਹਿਂ। 
'ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਫਿਰ ਗਯੋ, ਨੀਹਲੇ" ਐ ਉਪਰਾਹਿ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਗਈ ਦੁਹਾਈ। ਗੁਰ ਗਰਦੀ ਬਹੁ ਬੰਦੈ ਮਚਾਈ। 
ਰੌਲਾ ਦੀਆ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਪਾਇ। ਮਾਰਕੂਟ ਦਈ ਧੂਮ ਮਚਾਇ'॥੬॥ 
ਸ਼ਾਹਿ ਪੁਛਿਓ 'ਗੁਰ ਬੰਦੇ ਕੋਇ'। ਲੋਕ ਬਤਾਯੋ: 'ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਓਇ। 
ਭੇਜਿਓ ਗੁਰ ਸੁਤ ਬਦਲੇ ਲੈਨ। ਮਾਰਯੋ ਬਜੀਰਾ ਪਲ ਇਕ ਮੋਨ”॥੭॥ 
ਮਾਰੇ ਦਮਲੇਰੀਏ ਚਾਰੇ ਭਾਈ। ਜਿਨ ਥੀ ਗੁਰ ਕੀ ਚੀਜ ਘਰ ਆਈ। 
ਉਨ ਥੋਂ ਇਕਾ! ਹਾਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ। ਇਮ ਕਰ ਉਨ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨ ਜਾਰਾ“॥੮॥ 
ਮਾਰਯੋ ਸਮਾਣੋਂ ਸਹਿ£ ਫੁਜਦਾਰ। ਬਾਈ ਪਾਲਕੀ ਥੇ ਜੇ ਵਾਰ। 
ਲੁੱਟ ਸਢੌਰੇ ਪੀਰ ਸੁ ਜਾਰਾ। ਜਿਹ ਜਰੈ ਨ ਹਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲੰਘ ਦ੍ਰਾਰਾ॥੯॥ 
ਸ਼ਸਤੁ ਧਾਰ ਬੰਦੇ ਬੰਧ ਲਏ। ਜਹਾਂ ਚਹੇ ਵਹੁ ਉਡ ਭੀ ਜਏ। 
ਤੋਪ ਤੀਰ ਨ ਲਗੈ ਤਲਵਾਰ। ਉਂਗਲੀ ਕਰੈ ਅਰ ਦੇਵੈ ਮਾਰ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

“ਨਹਿਂ ਪਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਸ ਲਗੇ, ਨਹਿਂ ਅਖ ਪਲਕ ਹਿਲਾਇ। 
ਨਹਿਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭੁਇੰ ਦਿਸੈ', ਯੋ ਲੋਕਨ ਦੀਓ ਸੁਨਾਇ॥੧੧॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਸੁਨਤ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਮਨ ਮਹਿਂ ਬਹੁ ਤਰਸਤ ਭਯੋ। 
ਫਰਯਾਦ ਸੁਨੀ ਉਸ ਨਾਹਿਂ ਕਹਜੋ ਸੁ 'ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਬਲੀ'॥੧੨॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਹੁਤੋ ਸ਼ਾਹਿ ਵਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਗਜਾਨੀ”। ਇਸ ਤੇ ਉਨ ਫਰਯਾਦ ਨ ਮਾਨੀ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਬਹੁ ਬੰਦੈ ਸੁਨੀ। ਇਮ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁ 'ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ॥੧੩॥ 
'ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਉਂ' ਕਰੋਂ ਲੜਾਈ। “ਮਤ ਮੋ ਕੋ ਵਹੁ ਦੇਇ ਮਰਾਈ। 
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਝੂਠੋ ਪਾਊਂ। ਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭੀ ਜਾਊ'॥੧੪॥ 

9 ਤਰਾਲੀੰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਓੰਪਰਨਾ /£ਲਾਕਾ/ ੭ 2 /ਵੈਜ਼/ = ਮਲੌਰਕੰਟਲੇ ਦੇ ਜਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਲ 

/ਲੱਸ਼ਰਥਾਨ; ਲੋਨ ਸਾ ਨਾਹਰ ਸਾਂ ਆ/ੰਦ/ ੪ ਸਨ #ਹੰਮਦ ਖਾ/ ੫ ਜਲ/ੱਲੋੇਆ; ਸਾੜਿਆ) & ਅਮੰਤ/ 

੭ ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ਾ/ ੮ /ਲੈਰ /ਹਲਾਂਏਆਨ; ਨਾਂਹ ਕਰ /ਦੱਤੀ॥ ੯ ਮਤਾਂ ਮੌਨ ਉਹ (ਬੰਦਾ ਲਹਾਦਰ) ਮਰਵਾ 

ਦਵੇ/ '/ਟਹਾ ਦਵ/ਤਆਂ ਟੇ /ਓੰਨਹੇ ਹਨ /ਕੇ /ਇਕ ਏਵਤੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਧਗੱਤ ਘਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਏਸ ਦਾੰ 

“#ੱਕ' ਝਮਕਦਾੰਂ ਹੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਏਸ ਦਾ ੫ਰਛਾਫਾਂ ਹਾੰ ਮੈੱਦਾ ਹੰ9 
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ਦੋਨੋਂ ਬਾਤੈਂ ਕਠਨ ਬਿਚਾਰੈ। ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲਚ ਭੀ ਪਯਾਰੈ। 
'ਲਰੈ ਬੰਦਾ ਮੁਹਿ' ਛੋਡੈ ਨਾਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਬਹੁ ਉਸ ਕੇ ਮਾਂਹੀ॥੧੫॥ 
ਉਸ ਕੈ ਪਾਸ ਮੁਵੱਕਲ” ਆਵੈਂ। ਮਤ ਮੋ ਕੌ ਵਹਿ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੈਂ। 
ਯਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨ ਮੰਨੀ ਫਰਯਾਦ। ਤਰਫ਼ ਲਹੌਰ ਕੁਛ ਕਰੈ ਨ ਯਾਦ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਪਾਣੀਪਤਿ' ਝੰਡੇ ਸੁਨੇ ਬੰਦੈ ਦਏ ਗਡਾਇ। 
ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਆਗੈ ਲਖੇਦ ਆਪੈ ਸੋ ਮਰਿ ਜਾਇ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸੀ ਬਾਤਨ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਡਰੈ। ਨਹਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਮੁਹਰੋਂ ਕਰੈ। 
ਫਰਯਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਕੁਰਲਾਇ। ਔਰ ਲੋਕ ਨਹਿੰ ਕਰੈਂ ਸਹਾਇ॥੧੮॥ 
ਸਗਵਾਂ ਦੇਵੈਂ ਗੱਲ ਮਿਟਾਇ। 'ਮਤ ਮੋ ਕੋ ਹੀ ਘਲੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ'। 
ਬੰਦੈ ਤੇ ਆਵੈ ਸ਼ੀਹਆਣ। ਬੈਠ ਡਰੈ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ॥੧੯॥ 
ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੈ: 'ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਹੁ ਬਾਤ। ਮਤ ਮੋਹਿ ਸ਼ਾਹ ਘਲਾਵੈ ਬਾਤ'। 
ਫੁਜਦਾਰ ਫੁਜਦਾਰੀ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ। “ਹੁਤੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸੋਇ॥੨੦॥ 
ਨਿੱਤ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਵੈਂ ਨਾਂਹਿ। 'ਮਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਹਮ ਉਹਾਂ ਘਲਾਇ'। 
ਕਹੈਂ: 'ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਹਮ ਚਿਤਵੈ” ਤੋ ਮਾਰੈ ਆਣ'॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਪੰਜਾਬੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ?, ਦਿਨੈਂ ਮਸਾਲਾਂ- ਕੀਨ। 
ਤਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿ ਸੁ ਨਹਿੰ ਸੁਨੈ, “ਪਕੜਿ ਸੁ ਬਹਯਾ ਜ਼ਮੀਨ॥੨੨॥ 
ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ਕਰ ਮਿਲ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਮਿਲਾਇ। 
ਆਖੈਂ: 'ਕਾਫ਼ਰ ਤੂੰ ਭਯਾ੯, ਉਨ ਰੌਲੋ ਦੀਯੋ ਮਚਾਇ'॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਕਹੈ: 'ਤੈਂ ਦੀਨ ਗਵਾਯਾ। ਉਮਤ”' ਪਿਕੰਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ'। 

9 ਨਨ? ੭ /%) ਕੰਮ ਸਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ; ਵਕੀਲ ਣਾਂਣ ਵਾਲਾ।/) ਭੂਤ, ਪੁੱਤ ਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 

ਭੂਤਾ ਲਾਂ/ਜੰਨ ਸੌ ਇਛ ਹੌਏੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਟਾ ਪਾਹਨ ਹੱਵੇ /ਟੈਲੇਂ ਲਵੰਨਾ ਲੰਜਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੰਤ ਹੈ ਲੌ ਕਾਹਦੇ ਹਨ, ਲੱਦ 
ਦੋ ਵਸ ਸਨ ਤੋਂ ਓਸ ਦੇ ਲਲਹਇਆਂ ਝੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂ ਨਾਦ ਸਨ/ = ਲੰਘ? # ਔਰ /ਨੈਹਾ ਡਗ; ਦਾਹਿਸ਼ਤ/ 
4 ਲਾਗਦੇ ਹੱਈ ਫੰਡ ਦੋਮਾਚ, ਆਨੰ ਸੱਤੇ ਪਲ ਸਨ /ਕੋਟੰ ਜਾਣ ਲਈਂ /ਤੇਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਘੋਯ਼ਝੇ ਹਂ ਗ/ 
£ ਨੱਚੀਏ /੪ਆਲ਼ ਕਰੰਏ/ ੭-੮ ਕਪੜੇ ਟੱਗਣਾ ਤੇ /ਦਨੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਸਗਾਓੰਣਾ ਫਰਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਗ 

ਸਨ? €੯ ਧਰਤਾੰ ਫੜ ਕੌ ਲਹਿ ਆ; /ਜੰਤਾਤੁਰ ਹੋਂ ਨਿਆ/ 5੦ ਹੈਂ /ਨਆ (ਨੈ ਦੇ ਨੌਤਾ ਸਭਾ ਨਹੈਣ 
ਲੱਗੇ /ਕੈ ਝਾਦਲਾਹ ਕਾਫਗ, ਰੱਲ ਰਨਲ ਤੋਂ ਨਨ/ਨੈਰ ਹੈਂ /ਨੇਆ ਹ)/ 55 (%) ਕੇਅ, ਹਜ਼ਰਤ ਰਨਲ ਏ 
ਪੰਨੌਕਾਨ, ਅਸ਼ਲਮਨ) 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੍ 

੧ਭਰੈ ਨ ਪਿਕੰਬਰ ਤੋਰ ਸ਼ਫ਼ਾਤ। “ਪਰੈ ਦੋਜ਼ਕ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਜ਼ਾਤਿ॥੨੪॥ 
₹ਤੂੰ ਕਯਾ ਹਿੰਦੂਅਨ ਲੈ ਲਯੋ ਮੋਲ। ਦਈ ਕਯਾ ਸ਼ਾਹੀ ਉਨ "ਲੜੋਂ ਖੋਲ੍ਹ 
ਦੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਿਕੰਬਰ ਹਮਾਰੈ। ਸੋ ਲਿਖ ਗਯੋ ਪਿਸ਼ਾਨੀ“ ਤੁਮਾਰੈ॥੨੫॥ 
ਦੇਨ ਲਾਇਕ ਥੋ ਪੀਰ, ਹਮ ਨਾਹੀਂ। ਹਮ ਪੀਰਨ ਤੂੰ “ਪਤਿ ਗਵਾਹੀਂ। 
ਤੂੰ ਕਹੈ ਬਦਸ਼ਾਹੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂਓ' ਪਾਈ। ਦੇਣ ਜੋਗ ਪੀਰ ਹਮ ਥੇ ਨਾਹੀਂ?॥੨੬॥ 
ਫੜਿ ਫੜਿ ਛੁਰੀਯਨ ਰਸਤੇ ਰੌਕੈਂ। ਮਾਰੈਂਗੇ ਸ਼ਾਹਿ ਛਾਤੀ “ਕਹਿ ਝੋਕੈ। 
ਹੋਗੁ ਨਿੰਦ ਤੁਧ ਮੱਕੇ ਤਾਈਂ। "ਸ਼ਫ਼ਾਤਿ ਭਰੂਗੁ ਤੈਂ ਪਿਕੰਬਰ ਨਾਹੀਂ'॥੨੭॥ 
ਕੋਊ ਕਹੈ: 'ਮੈਂ ਮੱਕਯੋਂ- ਆਯਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਬੇ” ਮੋਂ ਮੈਂ ਸੁਨ ਪਾਯਾ। 
ਹਿੰਦੂਅਨ ਸ਼ਾਹਿ ਬਹਾਦਰ ਭੂਮਾਯੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਤ੍ਹ ਉਨ ਦੀਨ ਗਵਾਯੋ॥੨੮॥ 
ਕਹੈ: 'ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਓਂ ਪਾਈ। ਪਿਕੰਬਰ ਅਪਨੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ।' 
ਇਉਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਭਰਮਾਯਾ। ਕਹਿ ਕਰ "'ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਾਯਾ॥੨੯॥ 

ਤਾਵੜੀ ਦਾ ਜੰਗ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਉਫ਼ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਦਏ ਅਨੇਕ। 
ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਇਕਠੇ ਭਏ, "ਕੁਰਾਨ ਸੁ ਹਾਬਨ ਟੇਕ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੀਰ ਕਹੈਂ; 'ਹਮ ਜਿੰਮਾ ਕਰੈਂ। "ਕਲਾਮ ਸੈਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਮੁਹਰੇ ਤੁਰੈਂ। 
ਮੁਹਰੇ ਤੁਰੈਂ ਲੈ ਕੁਰਾਨੈ ਹਾਥ। ਆਉ ਪਿਛੇ ਤੂੰ ਫੌਜਨ ਸਾਥ'॥੩੧॥ 
ਤਬ ਕਿਛਕ ਸ਼ਾਹਿ ਨੇ ਮੰਨੀ ਬਾਤ। ਕਹਜੋ, 'ਤੁਰੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰੇ ਤਾਕ। 

$ (%) /ਲੈਣਾਆਤ /ਸਫਾਲਲ, ਕਾਹਦੇ ਹਨ /ਨਆਆਤ ਵਾਲੇ /ਦਨ ਜਦ ਨਾਨ ਮਰਦੇ ਕਲ਼ਰਾਂ/ਵੋਲੇ' ਉੱਠ 

ਕਲੌਣਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਹੰਮਦਾ ਨ/ਹਿਲ ਆਣੇ ਪਰਕਾਰ ਨਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਦਾ /ਸੈਫ਼ਾਰਲ਼ ਕਰਨੇ, ਮਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਲਾਹਿਸ਼ਤ /ਵੇਚ ਦਾ#਼ਲ ਕਰ /ਲਆ ਜਾਵੋਨਾ/ ਸਾਕਾ ਦੇ ਟੋਜ਼ਲ (ਨਰਕਾਂ) /ਵਚ ਸੱਟ /ਏੱਤੇ ਜਾਣਕੇ) ੭ ਘਵੇਗਾ 

ਦਜ਼ਸ਼ /ਵੇਚਾ ਤੋਗਾੰ ਲਾਤ/ = ਕਾ ਤੈਨ /ਹੰਦਆਂ ਨੰ ਗੱਲ ਲੰ/ਲੇਆ ਹੈ? 2 ਲੜ ਨਾਲੋਂ ਖੰਝ ਕੇ ਘੱਲ /ਦਤਾੰ 

6? 0/ (ਛਾ) ਪੈਧਨ ਮੱਠ ਆਜਤਕਾ/ ੬ /ਇਜ਼ਤ ਲਹਾ /ਏਤਾੀ ਨੰ/ ੭ ਲੱਭ ਦੋਣਨੇ (ਛਾਤਾ/ਵੋਚ)/ ੮ ਤਰਾੰ 

/#ਫਾਰਲ਼ ਨਹਾ ਕਰੰਨਾ/ ੯ ਅੱਕੇ ੨? #ਰਲ ਦੋਸ਼ #/ਵੇਜ #ਸ਼ਲਨਨਾਂ ਟਾ ਧਾਲਮਿਕ' ਕੈਦ? 

5੦ (%? ਕਾ#ਲਹ) ਮੱਕੇ /ਵਲਂ ਨਨਲਮਾਨਾਂ ਦੀਂ ਵੰਡੀ ਅਨੰਜੇਦ/ 55 ਕਲਾਂ ਪੁਕਾਰ/ 92 ਹੰਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 

#ਰਾਫ /ਟਕਾ ਕ/ 5= (%? ਏਲ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈਂ ਕੁਰਾਨ ਲਠੰਫ ਦੀਆਂ ਆਯਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ) 

5# ਆਗ਼ਦੰ ਤਕ/ 
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ਆਗੇ ਦੇਖ ਆਵੈ ਹਲਕਾਰੇ। ਤੌ ਆਗੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗ ਸਿਧਾਰੇ'॥੩੨॥ 
ਦੇਵਤਿ” ਹੈ ਕੈ ਹੈ ਸੋ ਬੰਦਾ। ਦੇਖ ਸੁ ਆਵੈਂ ਤਾ ਕੇ ਫੰਧਾ=। 
ਪਾਸ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਹੈ ਕੇ ਨਾਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕੇ ਨਾਂਹੀ॥੩੩॥ 
ਕਹੈਂ 'ਉਸ “ਪੈਰ ਚਿਹਨ ਨਹਿ ਧਰਨਾ। ਹੈ ਉਸ ਆਂਖ ਕੈ ਨਾਂਹਿ ਫਰਕਨਾ। 
ਜੌ ਦਿੱਸੈ ਉਸ ਤਨ ਪਰਫ਼ਾਵਾਂ। ਤੋ ਆਗੇ ਮੈਂ “ਪਾਵਨੁ ਪਾਵਾ ॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌਂ ਕਹਿ ਹਲਕਾਰੇ ਤੋਰਿ ਕੈ ਮਗਰ ਤੁਰਿਓ ਸੋਊ ਆਪ। 
ਆਗਰੇ ਡੇਰਾ ਆ ਕਰਾ, ਅਗਯੇਂ ਲਗੇ “ਤਨ ਤਾਪ॥੩੫॥ 

੍ ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਖ ਵਟਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਹੁਤੇ ਥੇ ਚਾਕਰ ਸਾਏ”। 
ਡਰਤ ਡਰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਦੇਖਯੋ ਉਨ ਬਹੁ ਧਜਾਨ ਲਗਾਇ॥੩੬॥ 
ਧਰਨ ਚਿਹਨ ਤਿਨ ਲਾਗਤ ਦੇਖਾ। ਪਰਤ ਪਰਛਾਵਾਂ "ਕੂ ਪਰ ਪੇਖਾ”। 
ਆਂਖ ਫੁਰਤ” ਬਹੁ ਗੁੱਸੇ ਮਾਂਹਿ। ਆਹਿ' ਮਨੁਖ ਸੋ ਦੇਵਤ ਨਾਂਹਿ॥੩੭॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀ ਅਵਰ ਘਨੀ। 'ਮਾਤਬਰਨ ਤੇ ਭੀ ਉਨ ਸੁਨੀ। 
ਸੋ ਹਲਕਾਰਨ ਆ ਕੈ ਕਹੀ। ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਸੋ ਮਾਨੀ ਸਹੀ'“॥੩੮॥ 

ਦਹੰਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਫਰਯਾਦ ਪੰਜਾਬੀਅਨ ਕਰੀ ਤੋ ਸ਼ਹਿ ਉੱਦਮ ਕੀਨ। 
ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕਾਢ ਕੈ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੀਨ॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਫਰਯਾਦ ਸੀ ਲੋਕਨ ਕਰੀ। ਸ਼ਾਹਿ ਤਯਾਰੀ ਥੀ ਤੋਂ ਲੈਂ€ ਕਰੀ। 
ਮੁਹਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। “ਝੰਡਾ ਹੈਦਰੀ ਤੋਰਿਓ ਨਾਰ॥੪੦॥ 
ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਲਾਣੇ ਮੁਹਰੇ ਤੋਰੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੈਫ਼ੀ ਕਲਾਮਨ ਹੋਰੇ"। 
ਤੌ ਭੀ ਸ਼ਾਹਿ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਧਰੈ। "ਨਹਿ ਪਤਿਆਵੈ ਥਰ ਥਰ ਕਰੈ॥੪੧॥ 

੬ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਓ੫ਰ)/ ੭ ਘੰਰ ਮਾਵਾਨਾ; ਆਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲਾ) ੮ ਲਗੀ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾ ਚੜ /ਨਆ ਸਾਘਟਾ/ 

“ਨ 5ਹ/ 9੭ ਧਰਤਾੰ(।ਓਤ)/ 55 ਵੇੱਸਆ/ 52 (%੪) ਫਰਕਦਾ,ਨੰ/ ੧5 ਸੰ 9? %ਅਤਲਨਾਂ ਨੇ 

/ਟਤਬਾਰਾਂ ਲੱਕਾਂ ਨੇ/ 9% ਨੱਕ ਸੱਚ/ % ਤਦ ਤਕ, ਓੰਦ' ਤਕ/ 9੭ ਹੰਦਗਾਂ ਝੰਡ ਨੰਦਨ (ਹਜ਼ਰਤ 

੭%#) ਦਾ ਝੰਡਾ: ਅਸ਼ਲਮਨਾਂ ਟਾ ਅਜ਼ਹਲਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨ ਲਾਹੱਠ ਦੇ ਨਲ ਨੇ ਲੰਦੇ/ਵਰੁੱਧ /ਲੋਸੇ ਲੱਤ 

ਨੂੰ #ੱਨੇਂ ਰੱਥ ਕੇ ਸੰਨ ਕੱਠੀ /ਏਸ ਲਈਂ ਇਸ ਜਨ ਦਾ ਨ%' ਹੌਦਰਾ/ਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੰਨ' ਪੰ/ਨਆ/ /ਏਹ 

ਭਡਾ ਹਠ ਰੱਨਾ ਦਾ ਹੱਦਾ ਨੈ ਤੇ /ਇਸ 6੫ਰ ਹਲਾਲ (ਲੈਕਮ ਟੇ ਚੰਦਨ) ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ /ਨੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ 

9੮ ਹੱੜਦੇ ਟੂਰ ਕਰਦੇ/ 9੯ ਆੰਰਲ ਨਾ ਕਠੰ/ 
ਲ=-ਦ-ਦ--ਦ- << -== “-<-“ -=- 
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ਤਬਹਿ ਸ਼ਾਹਿ ਮਨ ਐਸ ਬਿਚਾਰੀ। ਬੰਦੇ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਬਨੈ ਬਿਗਾਰੀ'। 
ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਦਾਸ। ਮੁਹਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੀਨੀ ਜਾਸ॥੪੨॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਮੇਂ ਹੈ ਅਤਿ ਭਾਰੇ। ਕਯਾ ਜਾਣੇ ਵਹਿ ਕਯਾ ਕਰ ਡਾਰੇ”। 
ਹਕ ਤਾਲਾ ਜੁ ਮੁਵੱਕਲ ਘਲਾਵੈ। “ਪਾਸ ਪਿਕੰਬਰ ਸੇ ਜੋ ਆਵੈ॥੪੩॥... 
ਸੋਊ ਇਨ ਪੈ ਆਵਤ ਕਹੈਂ। ਮਤ ਮੋ ਕੋ ਵਹਿ “ਮਾਰ ਗਵਹੈਂ॥੪੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਬੰਦੇ ਕੇ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਵੜਯੋ ਆਗਰੇ ਜਾਇ। 
ਮਨ ਹੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਭੇਦ ਨ ਕਿਸੈ ਬਤਾਇ॥੪੫॥ 
ਤੋ ਸ਼ਾਹਿ ਮਨਹਿ ਬਿਚਾਰਿਆ, ਹਮ ਭੇਜੈਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਲਿੱਖ। 
ਹਮ ਤੁਹਿ ਮਿਲਨੇ ਆਇ ਹੈਂ, ਹਮ ਤੁਮ ਇਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੌਂ ਲਿਖ ਸ਼ਾਹੇ ਸਿੱਖ ਘਲਾਯਾ। 'ਭਲਾ ਕੀਆ ਤੈਂ ਬਜੀਰਾ ਘਾਯਾ”। 
ਔਰ ਪਹਾੜੀਏ ਜੋ ਤੈਂ ਮਾਰੇ। ਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਰੇ॥੪੭॥ 
ਚਾਹਿਤ ਥੋ ਮੈਂ ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਭਲਾ ਕੀਯਾ ਤੈਂ ਆਪ ਸੰਭਾਰੇ"। 
ਹਮ ਤੋ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਹੀਂ। ਉਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ॥੪੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਬਤ ਹਮਰੇ ਬਡਨ ਕੀ ਆਹਿ ਲਹੌਰ ਕੇ ਮਾਹਿਂ। 
ਤਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਰਤ"” ਕਰਨ ਕੋ, ਹਮ ਅਬ ਊਹਾਂ ਆਹਿ”॥੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਪੈ ਪਹਿਲੇ ਆਵੈਂ। ਕਹੋ ਤੋਂ ਹਟਿ” ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈਂ। 
ਸਿਰਹੰਦ ਰਾਹਿ ਹਮ "ਜਾਯਾ ਲੋਰੈਂ। ਦਿਹੋ ਰਾਹ ਤੁਮ ਲਾਕ'£ ਲਹੌਰੈਂ॥੫੦॥ 
ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹਮ ਆਧਾ ਦੇਹੁ। ਪਰਬਤ ਸਭੀ ਆਪ ਰਖ ਲੇਹੁ। 
ਹਮ ਕੋ ਸੱਦੋ ਤੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆਵੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਲਾਂਭੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਵੈਂ॥੫੧॥ 
ਹਮ ਕੋ ਰਾਹਿ ਲਹੌਰੈ ਦੱਯੇ। ਸਿਰਹੰਦ ਮਧਿ ਕਰ ਰਾਹਿ ਪਹੁੰਚਯੈ'। 
ਯੋ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਦਿਯੋ ਸਿਖ ਘੱਲ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕਹੀ ਗੱਲ॥੫੨॥ 

6 /ਫੋਗਾ=ਾੰ (ਬੰਦੇ ਨਾਲ਼ /ਵਨਾਤਨ ਨਾਲ਼ ਕੱਮ ਨਹੀ ਲਣਦਾ?/ ੨ (ਕਰ) ਏੰਵੋ/ = ਹੱਕ ਤਾਅਲਾ ਸੱਜਾ 

ਵੱਡਾ ਰੱਲ/ # ਹਜ਼ਰਤ ਰਨੂਲ ਆਨ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਫਾਂਨਲ਼ਤ! ਜਲਰਾੀਲ ਜੌਂ ਨੱਸ ਦਾ ਕਲਾਮ /ਨਆਈਦਾ ਆੰ/ 

੫/ ਐਨ? ੬ ਆਰ ਨਵਾਏ, ਆਹ ਕਾਲ/ ੭ ਆ/ਨਿਆ/ ੮ ਸੱਠ ਲਏ ਖਤਮ ਕਰ /ਇੱਤੋ/ ੯ ਕਲਰ ਅਜਾਰ, 

ਨਾ) ੧੭ (/%? /ਲਿਆਰਤ; ਯਾਤਰਾ/ 55 ਆਉਦੇ ਹ// ੧੭ ਹਟ ਕੈ ੪ਠਤਣ ਸੱ ਫਾਘਨੀਂ ੪ਰ/ 

$= ਲਾਣਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ/ ੧੪ ਤੱਕ, ਤੱਕ (ਭ਼ਾਹੱਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ /ਇ6)/ 



੧੮੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਥੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਸਭੇ ਬਾਤ ਉਨ ਲਈ ਪਛਾਣ। 
'ਬਹਾਦੁ ਮਿਲਨੋ ਪੱਜ" ਬਣਾਵੈ। ਹਮ ਤੇ ਡਰਦੋ ਲਹੌਰ ਨ ਆਵੈ'॥੫੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਤਬ ਯੌ ਠਟੀ”, 'ਅਬ ਯਾ ਕੋ ਦਈਐ ਜਾਨ। 
ਫੇਰ ਸੁ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰਿਹੈਂ, ਜੁ ਹੁਇਹੈ ਪਿਸ਼ੇਮਾਨ'॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੇ ਕਹੀ, 'ਅਬ ਲਈ ਹਮ ਮਾਨ। ਸਾਬਤ ਰਹੈ ਨ ਤੁਮਰੋ ਇਮਾਨ। 
ਝੁਠੋ ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਮ ਤੇ ਲੇਹਿਂ। ਗੁਰਸਿਖ ਕਹੇ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਹੁ ਦੇਹਿ॥੫੫॥ 
ਉਨ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਆਇ ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਕਹੀ। ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਨਤ "ਕੁਛ ਚਿੰਤ ਨ' ਕਹੀ। 
ਸੁਨ ਤੁਰਕਨ ਮਨ ਵਧਾਈ ਭਈ। ਕਿਛ ਕਿਛ ਜੀਵਣ “ਆਸਾ ਠਈ॥੫੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪਹਾੜ ਤਲੀ ਬੰਦੈ ਰਖੀ, ਔਰ ਦਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁ ਫ਼ੱਡ। 
ਬੰਦਾ ਚੜਯੋ ਪਹਾੜ ਕੌ ਕਿਲ੍ਹੈ ਨੀਹਲ ਤ੍ਰੈ ਗੱਡ॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿਢੌਰੈ ਢਿਗ” ਇਕ ਗੜ੍ਹੀ ਬਨਾਈ। ਲੋਹਿ ਗੜ੍ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਸਦਾਈ। 
ਦੁਈ ਦੁਆਬੇ ਢਿਗ ਜੋ ਦੂਣ। ਸਿਰ ਜਸਵਾਲਨ ਕਹਿਲੂਰਨ ਬੂਣ॥੫੮॥ 
ਜੰਮੂ ਢਿਗ ਥੋ ਪਠਾਣ ਸੁ ਕੋਟਿ। ਸਿੰਘ ਸੁ ਵੜ ਰਹੇ ਕਰ ਕਰ ਜੋਟ' 
ਸੁਨਜੋ ਪਹਾੜ ਜਬ ਬੰਦਾ ਵੜਾ। ਸ਼ਾਹਿ ਬਹਾਦਰ ਅਗਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾ॥੫੯॥ 
ਸ਼ਾਹਿ ਅਗਾਰੀਂ” ਤੋਰੀ ਫੌਜ। ਦੇਖਨ ਬੰਦੈ ਦਿਲ ਕੀ ਮੋਜ। 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੇਖਨ ਹੇਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗ਼ਰਜ਼ੀਂ॥੬੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪਾਣੀਪਤਿ ਲੰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੀ, ਗਯੋ ਬੰਦਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡ। 
ਤੁਰਕ ਨ ਉਹਾਂ ਢੁਕ ਸਕੈਂ, ਕਹਯੋ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਆਓ ਪੱਟ॥੬੧॥ 

ਰ। 

ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਬੰਦੈ ਗਿਰਾਏ। ਤੁਰਕ ਪਾਣੀਪਤਿ ਤੋ ਲੰਘ ਆਏ। 
ਆਇ ਕਰਨਾਲ ਕੀਏ ਉਨ ਡੇਰੇ। ਤਾਵੜੀ ਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਘੇਰੇ॥੬੨॥ 

9 ਝਹਾਨਾ/ ੭ ਨਾਣ? /ਨੈਸ਼ਰੈ ਕੱਦ = &ਛਤਾਵੇਨਾ/ $ ਕੁਛ /ਦੰਤਾ ਨਹੀ ਕੱਈ/ਫੋਕਰ ਨਹੀੰ) ੪ ਆਸ 
ਹੈਂ ਨਈੰ/ ੬ ਹੰਨਨਾ /ਏਲਕਾ; ਤਰਾਣੰ ੭ ਨੰੜੇ ੫ਨ/ ੮ ਲੀ £ ਜੰਤ /ਲ-#ਲ ਕੇ ਸੱਟ ਲਣਾ- 

ਬਣਾ ਕ/ %੦ ਆਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠੋ/ 59 ਗਰਜ, ਅਨੰਰਲ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਠਾਣੇਂ ਥੋਂ ਹੁਤੋ ਤਰਾ ਵੜੀ ਮੱਧ ਸਰਾਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਘੇਰੇ ਆਇ ਜਬ, "ਲਰ ਭਿਰ ਗਏ ਪਰਾਇ”॥੬੩॥ 

੍ ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਮਗਰੇ ਫੌਜ ਤਰਾ ਵੜੀ ਜੁ ਆਈ। ਤਿਨ ਸੁਹਿੰਦ ਆ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। 

ਬੰਦੈ ਮਦਤ ਕਰੀ ਉਨ ਨਾਹਿ। ਉਡੀਕ ਬੰਦੈ ਕੋ ਛਡ ਗਏ ਵਾਹਿ॥੬੪॥ 
ਬਰਸ ਤੀਨਕ ਥੀ ਸੁਹਿੰਦ ਉਗਰਾਹੀ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਸੁ ਛੁਡਾਈ। 
ਲੋਹਗੜ੍ਹੀ ਜਾਇ ਆਕੀ” ਕਈ। ਫੌਜ ਸੁਹਿੰਦ ਵੜ ਆਗਯੇ ਠਈ॥੬੫॥ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਫੌਜਦਾਰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਨ ਕੋ 
(ਰਲ ਫਰਿਆਦੀ ਆਇ ਥੇ ਸਾਰੇ'...) 

_ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਿੰਨ ਸਰਦਾਰ ਪਤਸ਼ਾਹਿ ਥੇ ਕਸੂਰੀ ਕੀਏ ਮੁਹਿਰੈਲਾਂ। 
ਸੰਮਸ ਖ਼ਾਨ, ਜਾਲੀਦੀਅਨ, ਬਜੀਦੈਖਾਂ ਫੌਜ ਗੈਲ/॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਾਵੜੀ ਕੇ ਭੀ ਹੁਤੇ ਫੁਜਦਾਰ। ਸਿੰਘਨ ਲੁਟ ਕਰ ਕੀਏ ਖੁਵਾਰ। 
ਖਾਨ-ਮਹਾਵਤ, ਫਰਜੁਲ-ਖ਼ਾਨ। ਕਹਾਵਤ ਥੇ ਉਇ ਬਡੇ ਜੁਆਨ॥੨॥ 
ਉਇ ਭੀ ਹੁਤੇ ਬਜੀਦੇ ਨਾਰ'। ਉਨ ਘਰ ਲਟ ਇਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। 
ਅੰ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਤਾਈਂ। ਸਮਾਣੀਏਂ, ਸਢੌਰੀਏ, ਜਮਨਾਉਵਾਈ”॥੩॥ 
ਆਇ ਕੀਓ ਥੋ ਬਜੀਰੈ ਸਾਥ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਥ। 
ਰਲ ਫਰਿਆਦੀ ਆਇ ਥੇ ਸਾਰੇ। ਭੇਜੇ ਆਗੇ ਸ਼ਾਹਿ ਬਿਚਾਰੇਂ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਈ ਭੇਜੇ ਦੇਖਣੈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਰਤੀਤ। 
ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਛੋਡਮੋ ਸੁਨਜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸ਼ਾਹ ਚੀਤ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਆਈ ਧੀਰ। ਪੁਜਯੋ ਲਹੌਰ “ਦਿਲ ਖੂਸ਼ੀ ਗੁਜੀਰ। 
ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੈ ਮੁੜ ਗਯੋ। ਫਿਰ ਦਿਲੀ ਨਹਿ ਪਹੁਂਚਤ ਭਯੋ॥੬॥ 

9 ਲੜ-/ਨੜ ਕ/ 2 ਪਰਾਂ (ਚਲੋਂ ਗਏ) ਦੁਰ ਜਲੇ ਜਏ/ = ਲਾਗਾੰਂ ਹੋਂ ਕੇ ਲਾ ਲੰਠੋ/ £ ਅਹਗੀ ਆੂ/ 
4 &ੈਛੇ/ ੬ ਨਲ) ੭ ਸਨਨਾ ਦਾਠੇਆ ਵੱਲ ਟ/ ੮ /ਵੇਚਾਨ ਕੇ ਸੌਚ-ਸਮਝ ਕੰ) ੯ /ਟਲ /ਵੇਚ ੪ 
ਰਜ਼ਰਾੰਂ #ਨ-/ਜਤ/ 
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ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਤੂ ਰਹੇ ਥੇ ਚਾਰ। ਸੋ "ਲਰ ਮਰ ਕਰ ਭਏ ਖੁਆਰ। 
ਕਈ ਬਰਸ ਯੋ ਰੌਲੋਂ ਰਹਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਐਸੇ ਕਹਾ॥੭॥ 

ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ” ਦਾ ਰਾਜ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਮੁਯੋ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹਿ ਸੌ ਸਤ੍ਹੇ ਚੌਰਾਸੀਏ ਸਾਲ। 
ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਉਸ ਪੌਤਰੋ, ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨੋ ਹਵਾਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਜਬ ਤਖਤੇ ਬਹਯੋ। ਚੁਗ਼ਲਨ£ ਆਨ ਉਸੇ ਯੌਂ ਕਹਜੋ: 
'ਗੁਰੂ ਬੰਦੈ ਕਰ ਰਖੀ ਖੁਆਰੀ। ਔਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਸਾਰੀ॥੨॥ 
ਬਾਈ ਸੂਬਨ ਤੇ ਟਕੇ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। “ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਹਿ ਨਹਿ ਕੋ ਪਲਟਾਵੈ। 
ਉਸ ਕੋ ਚੜ੍ਹ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਦਾਰਕ। ਰਹਜੋ ਦਾਦੇ ਤੈਥੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਕ”॥੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫ਼ਰੁਖਸੀਅਰ ਉਨ ਆਖਿਆ, 'ਹਮ ਦਾਦਾ ਗਯੋ ਸਮਝਾਇ। 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਘਰ ਜੋਊ, ਤਿਨ ਸੋਂ ਤੂੰ ਨ ਬਿਗਰਾਇ'॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੌਰੰਗ ਪੜਦਾਦੋ ਜਬੈ ਰਿਸਾਯੋ'। ਸਤਿਗੁਰ ਊਪਰ ਦਾਦੋ ਚੜ੍ਹਾਯੋ। 
ਹਮ ਦਾਦੇ ਨਹਿੰ ਕਰਯੋ ਬਿਗਾਰ। ਘਲ ਅਹਦੀਅਨ” ਕੰਮ ਦਏ ਸਵਾਰ॥੫॥ 
ਉਸ ਦਿਨ ਥੀ ਗੁਰ ਬਾਤਹ ਕਹੀ। ਹਮ ਤੁਮ ਕਉ ਅਬ ਸ਼ਾਹੀ ਦਈ। 
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਗ ਹੋ ਕਰ ਦਈ। ਬਿਨ ਉਨ ਹਮ ਕਬ ਸਕਤੇ ਲਈ॥੬॥ 
ਆਜ਼ਮ” ਸ਼ਾਹਿ ਥੋਂ ਹਮ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਉਸੇ ਮਗਰ ਥੀ ਬਹੁ ਫੌਜ ਸਾਰੀ। 
ਸੋ ਕਬ ਹੁਤੋ ਥੋਂ ਹਮ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਘਰ ਕਿਮ ਅਬ ਕਰੈਂ ਖੁਆਰੀ'॥੭॥ 

6 ਲੜ-/ਠੋੜ ਕ/ > ਫਰਰੰਘ/ਸਿਯ਼ਰ-/ਇਹਾ ਅਰੰਨਲੌਲ਼ ਦਾ ਮੰਤਰਾ, 2 ਲੰਨਾਲ਼ ਦਾ ਨੁਲੋਦਾਨ, ਅਲਦੁ %ਲਟਲਾ ਖਾਨ 

ਨੱਯਦਾ ਦੀੰ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਲਹਾਂਦਾਰਲ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ੨ /ਦਲੀ ਦੇ ਤ#਼ੜ ਘਰ 9੭੧੩ & #ਵਚ ਲੰਠਾ/ /ਏਸ਼ 

ਦੇ ਸਨ ਸੰਤਾ 527੦ (5੭੧੩ ਨੀ) /ਵਚ ਲੰਦਾ ਲਹਾਏਰ ਸਹੀਦ ਨੋਂਇਆ/ /ਇਹ 575੯ ਲੀ /ਵੇਚ ਮਰ 

/ਨ%/ = ੜਹਾਦਰਲਾਹ ਦਾ/6ਤੂ ਤਾਂ ਸੰਤ 9%੬੯ (੧੭9੨ 297 /ਵਚ ਹੌਲੀਸ/ # ਲੁਗਲਖੰਰਾਂ ਨ? ੫ 

੫ਲਟਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਹਕਨ ਨੂੰ ਅੰੜਦੇ ਨੰ? ੬ ਸਜ; ਦੰਡ/ ੭” ਸਾਰਣ; /ਨੈਭਾਹਣਾ ਰਾ ਕਰਨ? £ 

/ਵੈਨਾਤਨਾ (ਨਨੰ?/ ੯ ਠੱਲ ਕਨ /ਨ%/ 5੦ /ਨਆਾਟੀ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਦਵੀ %ਹਦੀਏ /ਵਲੋੇਸ 

੭#ਸ਼ਸ਼ਦਾਨਾਂ ਦੇ %ਅਗੀਨ ਹੱਦ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੀ ਹੁਕਮ ਓੰਲੇਚਾ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਅ5/ 55 ਅਲੰਨਜ਼ੋਲ਼ ਦਾ ਤੱਤਾ ,ਤਨ,ਸੋਂ 

%ਘਣੰ ਵੰਡੇ ਭਾਣੀ ਝਹਾਦਰਲ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਲੋਂ ਆਗਨੇ ਏਂ ਨੰੜੇ ਲਾਲੂ “ਵੇਲੇ “ਨਿਆਂ /ਨਆ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੮੩ 

ਯੈਂ ਕਹਿ ਬਾਤ ਦਈ ਉਸ ਮੋੜ। ਨਹਿ ਗੁਰ ਘਰ ਸਿਉਂ ਕਰੀ ਅਜੋੜ। 
ਯੈਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨੈ ਬਿਤਏ। ਫੇਰ ਚੁਗਲ ਆਇ ਕਹਤੇ ਭਏ॥੮॥ -. 

ਔਰ ਪੁਸੰਗ ਲਿਖਯਤੇ 

(ਚੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁਗਲੀ ਖਾਣੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਚੁਗਲਨ ਫਿਰ ਆ ਕਹੀ, "ਹਮ ਬੰਦੈ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦੀਨ। 
“ਦੀਨ ਉਠਾਇਓ ਸੋ ਚਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦ ਜ਼ਮੀਨ॥੧॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸੋ ਅਬ ਖਬਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਈ। ਬੰਦਾ ਲੀਨੋਂ ਕੁਲਾਂ ਫੜਾਈ। ਨ 
ਅਬ ਕਿਛ ਤੁਮ ਕੋ ਲਗੈ ਨ ਦੋਸ਼। ਖਾਲੀ ਮੁਲਕ ਪਰਯੋ ਨਿਰਜੋਸ਼'॥੨॥ 

ਪੁਸੰਗ ਜਾਲੀਦੀਨ ਖਖਨੇ ਕਾ 

(ਮਾਰੋ ਸਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਮ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੁੱਲ ਫੜਯੋ ਬੰਦਾ ਸੁਨਯੋ, ਤੌ ਭਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਉਤਸਾਹਿ। 
ਤੋਰੀ ਫੌਜ ਮੁਲਕ ਲੇਨ ਕੌ, ਲੱਗੇ ਚੁਗਲਨ ਸਲਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਤ ਜਗਤ ਥੀ ਯੋ ਉਡ ਗਈ। 'ਕਰਾਮਾਤ ਦੂਰ ਬੰਦਿਅਉਂ ਭਈ। 
ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਥੇ ਪਰਬਤ ਮਾਂਹਿਂ। ਉਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਛੋਡੀ ਨਾਹਿੰ॥੨॥ 
ਔਰ ਤ੍ਰਿਯਾ“ ਬੰਦੇ ਕਈ ਚਾਰ। ਇਸ ਕਰ ਜਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਯੋ ਹਾਰ। 
ਬੀਰ ਹੁਤੇ ਥੇ ਸੋ ਨਨ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਸੁ ਯਾਂ ਤੇ ਪਏ॥੩॥ 
ਦੂਰ ਭਯੋ ਯੌਂ ਬੰਦੇ ਖੌਫ। ਭਯੋ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਯਹ ਅਫਸੋਸ'। 
ਯੋ ਚਲ ਬਾਤ ਸ਼ਾਹਿ ਲੌ ਅਈ। ਫੌਜਦਾਰਨ ਸ਼ਾਹ ਆਗਯਾ ਦਈ॥੪॥ 
ਸੰਮਸ?, ਬਜੀਦਾ", ਜਾਲੀਦੀਨ”। ਹੁਤੇ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਨ ਸੁ ਤੀਨ। ._ 
ਕਰੀ ਫੁਜਦਾਰਨ ਤਿੰਨਨ'” ਧਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਜਾ ਕਰੀ ਲੜਾਈ॥੫॥ 

9 ਸਾਨੂੰ (ਲੱਦ ਨੰ ਲਹੁਤ ਦੁੱਖ /ਇੱਤੇ ਹਨ?/ ੨ /ਏਸਲਮ ਨੂੰ /ਮਟਾਏੰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੰ/ = ਕਲੂ (/ਵੋਲ?/ 

8 /ਲੋਨਾਂ #ਕਸੈ ਓਤਸ਼ਾਹ ਤੰ ਤੌਜ਼ ਏ/ ੪ /ਇਸਤਨਾਂ (ਲੰਦੇ ਜਾਨ /ਫਆਹ ਕਰ ਲਣ?/ ੬ ਲਤ ਸਤ (ਨਵਾ 

ਕੰਨਾ?/ 2_€ /ਲੱਲੀਂ ਦੇ ਲਾਟਨਾਹ ਦੇ /ਤੰਨ ਛੰਜਦਾਣ ਜੰ ਕਲੀ ਪਨਾਣ ਸਨ? 52 /ਤੰਨਾਂ ਨੰ ਹੰ/ 



੧੮੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲੋਹਗੜ੍ਹੀ' ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅੜਾ ਤਹਿੰ ਪੜਾ ਸ਼ੰਮਸਖਾਂ ਧਾਇ। 
ਤਿਨ ਮੈਂ ਯਾਕੀ ਲਗ ਰਹਾ, ਨਿਤਪੁਤਿ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਜੀਦਾ ਪੜਯੋ ਪਠਾਣਕੋਟ ਲਾਗ। ਜਾਲੀਦੀਨ ਪਰਯੋ ਹਿਠਲੁ ਬਾਗ। 
ਹੁਤੀ ਤੀਨਨ ਕੀ ਇਕ ਸਲਾਹਿ। ਮੁਲਕ ਲੁਟਯੋ ਐਂ ਲਿਓ ਉਗਰਾਹਿ॥੭॥ 
ਰਹਿਤ ਜਹਾਂ ਥੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੈ ਬਹੁ ਫੌਜ ਪਿੱਖਾ। 
ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਸੁਨਿਓ ਥੋ ਫੜਯਾ। ਇਮ ਕਰ ਔਰ ਕੋਊ ਨਹਿ ਅੜਯਾ॥੮॥ 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਇਤਨੀ ਆਈ। 'ਮੈਂ ਨੱਠ ਜਾਊਂ ਤੌ ਗੀਦੀ “ਸਦਾਈ। 
ਜਾਇ ਬੰਦੇ ਕਯਾ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਊਂ। ਸਭਾ ਸੂਰਨ ਕਬ ਬੈਠਨ ਪਾਊਂ'॥੯॥ 
ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਔ ਖ਼ਾਂ ਸ਼ੰਮਸੋਉ“। ਏ ਫਸ ਗਏ ਸੁ ਇਕ ਥਾਂ ਦੋਉ। 
ਜਾਲੀਦੀਨ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੁਟੇ ਕੁਟੇ ਮੁਲਕ ਦ੍ਰਾਥੋ ਉਘਰੇ“॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਯੋ ਗੁਮਰਾਹਿ ਬਹੁ ਫੌਜ ਸੋਂ, ਕਹਿ 'ਸਿੰਘ ਅਬ ਨਦਰੀ ਪਾਇ। 
ਮਾਰੋਂ ਸਸੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਮ, ਤੋਂ ਸ਼ੀਰਣੀ ਬੰਡੇ ਖੁਦਾਇ ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੌਜ ਚੁਫੇਰੇ ਦਈ ਖਿੰਡਾਇ। ਲਾਲਚ ਪੈਸੇ ਲਗਿਓ ਵਾਇ'। ਰ 
ਬੇਗ਼ਮ ਹੁਇ ਆਪ ਬਹਿ ਰਹਿ ਡੇਰੇ। ਕਹੈ: 'ਸਿੰਘ ਸਭ ਸ਼ੰਮਸਖਾਂ ਘੇਰੇ'॥੧੨॥ 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਸੋ ਚਾਹਤ: 'ਉਸ ਪਰ ਕਰੋਂ ਧਾਈ'। 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਬ ਉੱਦਮ ਕਰਾ। ਲੋਹਿਗੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਉਸ ਵਲ ਤੁਰਾ॥੧੩॥ 
ਤਊ ਰਾਤ ਕੋ ਕੀਨੀ ਧਾਈ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਈ। 
ਅਚਾਣਚੱਕ ਤਿਸ ਗਜਾਂ ਪੜਾ। ਮਾਰ ਲਯੋ ਵਹਿ ਡਰੇ ਖੜਾ॥੧੪॥ 

$ ਲਾਲੈਸਗਤੂ ਦਾ ਨਨ ਲੋ ਲਾਲੇ ਲੰਦੋ ਨੇ ਸ਼ਦਲ਼ ਕੇ ਨੌਹਗਤ ਨ#ਆ/ ਫ਼ਰਰੁਸ਼ਨੀਯਰ ਨੰ ਸੱਯਦ ਅੰਰਖ਼ਾਨ 
ਨੂੰ /ਟੋਸ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਫਤੂੰ ਕਰਨ ਲਲਾੰਂ ਲੰਦੇ /ਵਰੱਨ ਨੇਂਨਿਆ/ ।// ਹੁਰਦਾਸਪਰ ਦੇ ਨੰੜੇ ਝੰਦੇ ਝਹਾਦਰ ਦਾ 

/ਕੋਠਾ ਲੰ 9੭52 &) /ਵੇਚ /ਤਆਰ ਨੋਂਏਆ/ > ਵੋਖ਼ ਕੰ/ ਤੇ ਕਾੰਟੇਰ ਲਾਂ ਭਲ਼ਾਇਲ (%ਕਵਾਵਾਲਾ)/ 

੪ ਨਰ7%ਆ! ਜੋੱਹਿਆਂ ਦੀਂਸਭਾ/ਵਦ/ ੫ ਅਮਨ ਖਾ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਫੱਜਦਾਨ, /ਨੈਸ਼ ਦਾ ਆਨ ਨ ਨਰਥਾਨ 
ਨ /ਏਹ 5255 ਲੀ /ਵੋਚ ਰਟ੍ਘਰ ਘਨ ਸਾਲਨਾ ਦਲ ਹੱਲੇ ਦਿਆ /ਨਆ/ ੬ ਓਨਰਾਹ' ਲਲ/ 

੭ ਲਹੈ ਵਾਨ/ ੮ ਵਹ, ਓਹ/ € ਲੱਜ ਕੇ ਲਾ /੪ਆ/ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੮੫ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪਯੋ ਬਾਜ ਜਿਉਂ ਲਯੋ ਜਾਲੀ ਬਟੇਰੋ ਦੱਬ। 
ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਤ ਸੋ ਮੁਯੋ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਸਬੱਬ॥੧੫॥ 

ਪੁਸੰਗ ਸ਼ੰਮਸਖਾਨ ਔਰ ਬਜੀਦਖਾਨ” ਕਾ 
('ਸੀਸ ਕਾਟ ਲਯੋ ਬੰਦੈ ਚੁਕਾਇ'...) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਨ ਜਹਿ ਸੁਨਾ ਜਾਲੀਦੀਨ ਮਾਰਾ। ਸੇ ਨੱਠ ਚੱਲਯੋ ਨ ਆਪ ਸੱਭਾਰਾ। 
ਭੂਪਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਲਰਾਈਂ। ਇਮ ਕਰ ਸਬਹਨ ਨੱਠਨ ਤਕਾਈ॥੧॥ 
ਕਹਿ ਅਸਮਾਨੋਂ ਕਯਾ ਬਿਜ“ ਪਰੀ। ਆਨ ਮਾਰੇ ਸਭ ਬਿਚ ਇਕ ਘਰੀ'। 
ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਥਾ ਉਸ ਸਾਥ। ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹਾਥ॥੨॥ 
ਮੁਲਕ ਚੌਫੇਰਯੋਂ ਲੱਂਟਨ ਪੜਾ। ਤੁਰਕਨ ਲੁਟ ਕਰ ਸੋ ਰੱਜ ਖੜਾ। 
ਤੁਰਕਨ ਸਗ ਥੇ ਕਈ ਲਟੇਰੇ। ਅਏ ਜੁ ਲੁੱਟਨ ਘਰੋਂ ਘਨੇਰੇ॥੩॥ 
ਸ਼ੰਮਸਖਾਨ ਥੋਂ ਮਗਰੇ ਜਾਤ। ਆਨ ਪਰੀ ਤਿਸ ਕੰਨ ਯਹਿ ਬਾਤ। 
ਕਹਜੋ: 'ਉਸੈ ਥੋ ਵਕੂਫ਼” ਕੁਛ ਨਾਹਿਂ। ਪਾਸੇਂ ਸਭ ਫੌਜ ਦਈ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੪॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਦੇਖੋ ਹਮ ਉਸ ਮਾਰਿਹੈਂ, ਜੁ ਹਮ ਤੇ ਨਨ ਗਯੋ ਹਾਰ'। 
ਤਬ ਲੋਕਨ ਉਸ ਕੋ ਕਹਾ, 'ਲਿਖ ਚਾਚੇ ਕਰ ਖਬੁਦਾਰ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਤ ਇਮ ਉਸ ਕੋ ਲੇਵੈ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਰਲੋ ਤੁਮ ਉਸ ਕੇ ਨਾਰ”'। 
ਤਬ ਤਿਸ ਕੋ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। ਘਲ ਹਲਕਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰੀ॥੬॥ 
'ਹਮ ਤੁਮ ਰਲ ਕੈ ਕਰੈਂ ਲਰਾਈ। ਹਮ ਬਿਨ ਅਗੈ ਤੂੰ ਪੈਰ ਨ ਪਾਈਂ। 
ਐਸੋ ਖੌਫ਼ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾ ਪੜਾ। ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਕਾਂਬਾ ਚੜ੍ਹਾ॥੭॥ 
ਤਬ ਵੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਏ। ਚਾਚੋ ਭਤੀਜੋ ਤੋ ਕੁਛ ਸੋਏ'। 

6 ਲਾਲ /ਨੱਘ ਬਾਜ਼ ਵੱ ਜਾਲੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਟ ਆ ਤੋਂ ਓਸ ਨੂੰ ਬਟਨ ਵਾਗ ਓੰਲੋਂ ਹੀੰ ਦੱਲ /ਲੇਆ (/ਟੈਲ 
ਕੋਕਾ ਕਾਂਵ-ਕਲਾ ਦਾ ਸੱਦਰ ਅਨ ਘੰਲ ਕਰਦਾ ੰ// > ਬਾਲਲੀਦ ਖਾਨ; ਕਠੁਰ ਦਾ #਼ਲਫਜ਼ਲਾੀ ਪਠਾਣਾਂ 
/ਵੇੱਲੇ'_ ਸਹਾਏਠ ਸਾਹ ਨੇ /2ਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲੱਦੀਨ ਟਾ /#ਤਾਲ /ਦੈਂਤਾ ਆ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੰ /ਏਸ ਦਾ ਨਨ 

ਹਾੰ ਕੁਤੜਦਾੀਨ /ਲੈਲ /ਇੰਤਾ ਹ/ /ਏਹ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨ ਦੇ “ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੱਜਟਾਰ ਆੰ/ ਫਰਰਆਨੀਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਨਾਲ ਝੰਦ /ਵਰੁੱਧ ਸੰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਰ 5੭95 2 /ਫਚ' ਸ਼ਦੋ ਸਹਾਰ ਹਥੋਂ ਮ/ਠੇਆ /ਨਿਆ/ 

੨ ਰਾਨਾ/ # ਭੜਾਈੀ ਲਗ/ ੫ /ਨਲਜਨ? ਆਫਤ/ ੬ %ਤ) /ਛਨ ਪਲ /ਵਚ/ -੭” ਲਾਣਕਾਨੀ ਵਾਕਣ8ਤ/ 

੮ ਨਾਲ) ੯ £ਹ/ 



੧੮੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਡਰਤ ਸਿੰਘਨ ਤੇ, 'ਤੇ ਰਹਿਂ ਖੜੇ। 'ਮਤ ਕਿਤ ਆਇ ਹਮੈਂ ਪਰ ਪੜੇ'॥੮॥ 
ਆਗੇਂ ਸੁਣੋਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਦੁਇ” ਫੁਜਦਾਰ ਕੀਏ ਜਿਮ ਘਾਤ। 
ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਪਰ “ਪਰੀ ਥੀ ਭੀਰ। ਬੰਦੈ ਕੀਨੀ ਯੋਂ ਤਦਬੀਰ॥੯॥ 
ਬੀਰਨ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਲੈ ਚਲ ਮੰਡੀ। ਨੀਹਲ ਚਲ “ਖੜਕਾਵੈਂ ਚੰਡੀ'। 
ਤਬ ਬੀਰਨ ਨੇ ਸੋਊ ਕਰਿਓ। ਲੋਹ ਪਿੰਜ੍ਰੋ ਲੈ ਮੰਡੀ ਧਰਿਓ॥੧੦॥ 
ਨਿਕਲ ਸ਼ਿਤਾਬ ਨੀਹਲ ਕੋ ਦੌੜਾ। ਪਾਸ ਉਸੈ ਥੋ ਤਬ ਦਲ ਥੋੜਾ। 
ਨਹੀਂ ਰਖਤ ਥੋ ਦਲ ਪਰਵਾਹਿ। ਦੌੜ ਪੜਾ ਸੋ ਨੀਹਲ ਰਾਹਿ॥੧੧॥ 
ਇਹ ਜਬ ਬਾਤ ਸਿੱੰਘਨ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਦਿਲ ਭਈ ਵਧਾਈ। 
ਲੁਕੇ ਛਿਪੋ ਤੇ ਸਭਿ ਆ ਮਿਲੇ। ਭਯੋ ਹੁਲਾਸਾਂ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਦਿਲੇ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਸੁਨ ਚਿੱਤਾ ਪਰੀ, ਜਨੁ ਉਨ “ਪਰ ਗਈ ਮੌਤ। 
ਉਨ ਮਨ ਮਰਨੋ “ਦਿਢ ਕੀਓ, ਫੁਟ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਈ ਸੌਤ“॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਬੰਦਾ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬੜਾ। “ਦਲ ਬਾਗੀਚੇ ਜਨੁ ਜਲ ਪੜਾ। 
ਜੇਠ ਮਾਂਹਿ ਜਨੁ "ਬਡ ਮੀਂਹ ਪਰਾ। ਸੂਕਤ” ਬਾਗ਼ ਭਯੋ ਜਨੁ ਹਰਾ॥੧੪॥ 
ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਜਨੁ ਡੱਡੂ ਬੋਲੈਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਅੱਕ” ਜੁਆਹਿਂ ਸਮ ਤੁਰਕ ਹੋਇ। ਸਾਬਤ ਦਿੱਸੈ ਐ ਬਲ ਗਯੋ ਖੋਇ॥੧੫॥ 
ਤਬ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਦੁਆਬੇ ਵੜਾ। ਬਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਤੁਰਕਨ ਧਰਾ। 
ਮਗਰੇ ਤੁਰਕ ਉਸੈ ਕੋ ਟੋਲੈਂ। ਢੁਕੈਂ ਨ ਨੇੜੈ ਦੂਰੋਂ ਰੌਲੈਂ'॥੧੬॥ 
ਜੋ ਕਿਤ ਫੌਜ ਬੰਦੋ ਵਲ ਆਵੈ। ਕਰ ਝਟ ਉਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਵੈ। 
ਅਗੈ ਪੀਛੈ ਪਰੈਂ "ਬਿੱਜ ਸਮਾਨ। ਇਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਤੁਰਕ ਹਿਰਾਨ'“॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਡਰਤ ਨਿਜੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਤੇ, ਤੁਰਕ ਗੈਲੋ ਨਾਂਹ ਰਹਾਇੰ। 
ਔ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬਡ ਧਾਵਨੀ, ਕਰ ਭੀ ਸੋਊ ਨ ਪਾਇੰ॥੧੮॥ 

$ _ਓਲੋਂ ਹੰ/ ੭ ਏੰਵੇ? ਤੇ /ਨਿਸ ਤਦ੍ਹਾਂ ਆਨ/ ੬ ਡੱਤਿ (ਨਨੀਲਤ? ਘਈ ਨ ੫ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹਵਾਨੀ/ 
੬ ਭਲੀ/ ੭ ਮੀ ਨਈਂ (ਲਾਣੇ ਲਾਂ ਇਤ ਮਤਾ ਆ ੫ਲ?/ ੮ /ਇੜ੍ਹ ਕੱਤ ਪੱਕਾ ਮਨ ਛਣਾ /ਲ% € ਮਾਨ 

ਸਾਲ਼ਸਾ ਦਲ ਦੇ ਕਨਾੱਦ /ਦੋਚ ਆਠ ਆ /&ਆ ਤੇ ਓਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੇ ਨਿਆ/ ੧੮ ਵੱਡਾ ਭਾਲ ਆਹ 

7੭) 49 ਨੱਕ ਨੇਹਾ) ੧2 ਕਾਠੀ ਘਹ ਝਟ/ $ਤ ਖੰਜਦੇ ਭਾਲਦੇ/ ੧5 /ਨੈਲਲੀ ਵਾਗ? 9੫ ਹੌਰਾਨ; 

ਪਲਾਨ/ "ਹੌਲ, ਸੱਡ/ 
,ਜਲਲਲ=====ਦਗਲਲਲਲ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਮਸਦੀਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆਈ। ਹੁਤੀ ਉਸੈ ਕੀ ਪਿਛਲ ਸਗਾਈ। 
ਨਿਕਾਹਿ ਬਹਾਨੇ ਮੁੜਿਓ ਕਸੂਰ। ਸੁਨੀ ਬਾਤ ਯੌ ਬੰਦੇ ਹਜੂਰ॥੧੯॥ 
ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ: 'ਵਹੁ ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੈ। ਹੈ ਕੋ ਸੂਰ” ਜੋ ਮਾਰ ਲਿਆਵੈ'। 
ਕਹਯੋ ਸਭਨ: 'ਤੁੰ ਐਸੋ ਆਪ। ਔਰ ਘੱਲ ਜਿਸ ਦੇਹਿੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੨੦॥ 
ਯੌ ਸੁਨਿ ਬੰਦੋ ਆਪੋ ਚੜ੍ਹਯੋ। ਚਾਲੀ ਅਸਵਾਰ ਸਭੀ ਸੰਗ ਖੜ੍ੋ। 
ਦੌੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਾਵੋ ਕੀਯੋ ਆਗੈ ਕਸੂਰੈ ਰਾਹ ਰੁਕੈਯੋ॥੨੧॥ 
ਉਸ ਕੈ ਦਿਲ ਗ਼ਮ ਹੁਤੋ ਨ ਕੋਈ। ਚਲਯੋ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਘਰ ਕੋ ਸੋਈ। 
ਸੋ ਬੰਦੈ ਦੂਰੋਂ “ਲਖ ਲਯੋ। ਵਾਂਗਰ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਪਰ ਪਯੋ॥੨੨॥ 
ਕਿਨ ਜਾਨ੍ਯੋਂ ਕਿਨ ਜਾਨਜੋਂ ਨਾਂਹਿ। ਦਯੋ ਤੀਰ ਸੋਂ ਉਪਰੋਂ ਦ“ਫਟਿ ਵਾਹਿ। 
ਫਿਰ ਨੇਜਾ ਚੁਕ ਬੰਦੈ ਲਗਾਯਾ। ਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੇਠ ਹਾਥੀਓ' ਗਿਰਾਯਾ॥੨੩॥ 
ਸੀਸ ਕਾਟ ਲਯੋ ਬੰਦੈ ਚੁਕਾਇ। ਮੁੜ ਵੜਯੋ ਵਹੁ ਨਿਜ ਫੌਜ ਆਇ। 
ਇਸ ਬਿਧ ਲੀਨੋ ਸ਼ਮਸੂ ਮਾਰ। ਅੱਗੈ ਸੁਨੋ ਬਜੀਦੈ ਹਵਾਰ”॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੋ ਬਜੀਦੋ ਜਹਿੰ ਪੜੋ, ਬੰਦੋ ਉਂਦਾਲੋਂ“ ਜਾਇ। 
ਫੌਜ ਛੋਡ ਭਜ ਉਸ ਗਈ, ਕਹਿ ਨਿਹਕਲੰਕ ਭਯੋ ਆਇ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸ ਕੋ ਨੱਠਨੋ ਔਖੋ ਭਯੋ। ਮਗਰ ਸ਼ਾਹਿ ਤੈ ਉਨ “ਗ਼ਮ ਖਯੋ। 
ਦਲਰਤ ਭਿਰਤ ਵਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਭਯੋ। ਘਰ ਕੋ ਜਾਤ ਵਹੁ ਭੀ ਮਰ ਗਯੋ॥੨੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੇਰ ਘੇਰ ਕੈ ਉਨੈ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਜੀ ਲਏ ਮਾਰ। 
ਤੁਰਕ ਸਭੀ ਬੈਠੇ ਤਬੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ॥੨੭॥ 

ਅਥ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਖਰੀ ਪੁਸੰਗ ਲਿਖਯਤੇ 

('...ਮੈਂ ਤਵ ਸਿਖ ਨਾਂਹੀ') 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਤਿੰਨ ਫੁਜਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਬੈ ਪਰੀ ਬਡੀ ਤਬ ਧਾਂਕ। 
ਕੋਊ ਤੁਰਕ ਬੀ ਨਹਿੰ ਸਕੇ ਬੰਦੈ ਸਨਮੁਖ" ਝਾਂਕ॥੧॥ 

9 ਨਰਮ ਲਹਾਦਰ/ ੭ ਵੇਲ /ਨਆ/ = ਫੱਟੜ ਕਰ /ਦਤ; ਆਓ ਲਾ /ਦਂਤ/ ੪ ਹਵਾਲ ਹਾਲ, /ਨੈਤਾਂਤ/ 
੪ /ਗਰਦ: ਆਲੋਂ-ਦੁਆਨੇ/ ੬ ਕਲਕਾਂ #ਵਤਾਰ/ .੭ /ਫਕਰ ਖ਼ਾਦਾ/ ੮ ਲੜਦਾ-/ਭੜਦਾ/ ੯ ਨਾਨੂਣੰ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਬਤ” ਭਈ। ਆਵਤ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤਈਂ। 
ਲਹੌਰ ਕਹੈਂ ਵਹਿ ਆਵੈ ਲਹੌਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤਿਉਂ ਕੰਪੈ ਪਿਸ਼ੋਰ॥੨॥ 
ਤਬ ਸੱਦ ਪੁੱਛਯੋ ਬਜੀਰ ਸਲਾਹਿ। ਆਪ ਸੱਦਿ ਕੈ ਢਿਗ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ।" 
“ਪਾਨਾ ਬੀਰਾ ਧਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। 'ਚਕੈਂ ਬੰਦੇ ਪੈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ॥੩॥' 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕ ਰਹੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਬੈ ਉੱਤਰ ਕੋਊ ਨ ਦੇਇ। 
ਬੰਦੈ ਪੈ ਨਹਿਂ ਕੋ ਚੜ੍ਹੇ ਮਰਣੋਂ ਸਭ ਡਰੇਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਯੌ ਕਰੀ ਬਾਤ। 'ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਯਹਿ ਉਤਪਾਤਿ”। 
ਜਿਸੈ ਕਬੀਲੇ ਹੈਂ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਕਰਾਯੋ ਹੈ ਜਿਹ ਮੁਲਕੇ ਨਾਸ॥੫॥ 
ਉਸ ਹੀ ਤੇ ਉਨ ਮਨ੍ਹਂ ਕਰਾਵੋ। ਉਨ ਕੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਹਟਵਾਵੋ। 
ਜੇ ਮਾਤਾ ਉਨੈ ਹਟਾਵੈ ਨਾਂਹੀ। ਕੈਦ ਕਰਾਵੇ “ਹਮਰੇ ਪਾਹੀ'॥੬॥ 
ਤਬੈ ਸ਼ਾਹਿ ਨੈ ਐਸੇ ਸੁਨੀ। 'ਨਹਿਂ ਯਹਿ ਆਛੀ ਤੁਮ ਜੋ ਗੁਨੀ"। 
ਹੈ ਉਸ ਕੋ “ਹਮ ਸਿਰੈ ਹਸਾਨ। ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਮਹਿ ਉਨ ਆਨਿ'॥੭॥ 
ਤਬ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ? ਬੁਲਾਯੋ। ਤੌ ਪਤਿਸ਼ਾਹੈ ਯੋ ਸਮਝਾਯੋ। 
'ਤੁਮ ਜਾਯੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਯੋ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ॥੮॥ 
ਬੰਦੈ ਤੁਮਰੋ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਯੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਬਦਲਾ ਲੀਜਯੋ। 
ਪਰਬਤੀਅਨ ਕੋ ਦਈ ਸਜਾਇ। ਉਨ ਕੀਨੋ ਸੋਊ ਲੀਨੋ ਪਾਇ॥੯॥ 
ਅਬ ਹਮ ਪਾਸ ਉਸ ਲੇਹੁ ਬੁਲਾਇ। ਉਸ ਕੀ ਗੁਜਰ” ਉਸ ਦੇਵੈਂ ਲਾਇ। 

ਝਾਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ #ਦਂਤੇ ਲਾਂਦੇ /ਜੈਹੜਾ ਸ਼ਰਆ ਤਲਵਾਰ ਝੁਕਾ ਕੰ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਲਾ #ੰਹ /ਵ਼ਦ ਆ ਲੈਦਾ; 
ਓਨਾ ਲਾਣੇ ਝਣੱਤਾੰ ਨੂੰ “ਵਨ ਕਰ /ਨਆ- ਓਹ /ਫੈਰ ਆਟਨ ਤੇ ਚੜੂ “ਨੈਕਲਦਾ.ਸ/ = ਇੰਤਤ ਕਾਤਾ 

ਹ/ਇਆਨ ਸਜਾਇਆ ਹੋਂਇਆ/ # ਸਾਡੇ ਪਨ/ ੫ /ਨੋਣ /ਵੋਚਾਗੀ ਨੇਂਦ ਰੁੱਦੰ/ ੬ ਸੜੇ ਨਰ 'ਤੇ ਸ਼ ਟਾ 
#/ਹਸਾਨ ਹੈ।ਲਾਦਸਾਹ /ਏਹ ਗੱਲ ਅਨਦਾ ਹੰ /ਨੈਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦ/ਕੈਮਾ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਸ਼ਾਹਾ ਮਤਾ 
/#ਲਸ)/ ੭ ਭਾਣੀ ਨਦ ਲਾਲ ਲੱ ਸ਼ਹਾਦਰ ਸਾਹ ਦਾ ਆਤਾਲੱਕ । 5ਸਤਾਦ) ਆਂ %ਤੇ ਦਲ ਆਤਸ਼ਾਹ ਦ 

ਦਰਸ਼ਾਰ ('%੬੮>੭ ਲੀ /ਵੋਜ਼) ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ /ਨੈੱਓ ਲਣ /ਨਆ ਆ /ਏਹ ਫਾਰਨੀ ਅਰਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ 
/ਵੱਟਾਵਾਨ; ਲਾਲਾ ਛਰੰਤਰਿ# ਅਲਤਾਨੀ ਦਾ ਪਤਰ ਨ /ਦਸ਼ ਦਾ ਸਨਮ ੧੬੩੨੩ ਣੰ ਦਾ ਨ /ਟੋਨ੍ਹਾਂ ਟੰਆਂ 

ਫਾਲ਼ਆਾਂ /ਵੇਚ ਲਨੁਤ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਲੰਦਨਨਿਆਾ //ਜ਼ਂਦਨੰਨਆ) ਘੱਲੱਧ ਰਚਨਾ ਹੈ /ਨਿਸ ਦਾ 
ਕਲਗਾਹਿਰ /ਮਤਾ ਨੇ ਝਹਤ ਸ਼ਲਾਆ ਕੰੱਤਾ ਡੰ/ ਭਾਈ ਕਾਨੂ ੪ ਨਾਭਾ (ਮਹਾਨ ਕੱਸ) /ਇਨਾਂ ਦਾ ਏੋਹਾਂਤ 
5੭੦੦ ਣ$ ਦਾ /ਲੋਖਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਲੱਖਕ ਅਨੁਸ਼ਾਨ ਆ $255-5> ਲੀ /ਵੋਚ ਹਾਲਾਂ ਲੰਵਤ ਨ) 

੮ ਕੁਲਾਰ) “ਪਾਨਯ੍- ਤੋ ਸਭ ਰਨ ਲਣੇਂ ਬਲ? 
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ਨਾਲੇ ਆਵੈ ਪਰਬਤੀ ਚੱਲ। ਉਨ ਕੀ ਤੁਮ ਸਯੋਂ ਕਰਾਵੋਂ' ਗੱਲ'॥੧੦॥ 
ਇਸ ਲਪੇਟ ਸੋਂ ਮਾਤੈ ਕਹਯੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਮ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। 
'ਵਹਿ ਹਮਰੀ ਕਬ ਮਾਨੈ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਵਹਿ ਰਖਤਾ ਜਾਤ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਵਹਿ ਸੱਦਕੋ ਕਬ ਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਚੋਰ। 
ਬਿਨ ਪਕੜਯੋ ਕਬ ਆਇ ਹੈ, ਫੌਜਨ ਕੇ ਬਿਨ ਜੋਰ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਨਤ ਯੌ ਭਾਖੀ'। 'ਮੰਨੈ ਨ ਮੰਨੈ ਤੁਮ ਬਨ ਹੈ ਆਖੀ। 
ਮੰਨੇ ਨਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਮਰੀ ਬਾਤ। ਨਿਕਸ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ॥੧੩॥ 
ਜੌ ਨ ਲਿਖੋ ਤਉ ਸ਼ਾਹਿ ਰਿਸਾਵੈਂ। ਵਹੁ ਜਾਨਹਿ ਇਨ ਸੱਦਯੋ ਆਵੈ। 
ਤੁਮ ਲਿਖ ਭੇਜੋ “ਅਪਨੀ ਓਰ। ਮੰਨੈ ਨ ਮੰਨੈ ਵਹਿ ਅਪਨੈ ਜੋਰ॥੧੪॥ 
ਤੁਮ ਅਪਨੀ “ਸੁਰਖਰੋਈ ਕਰੋਂ। ਭਾਵੈਂ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਹੁ ਲਰੋਂ“ 
ਤੋ ਮਾਤਾ ਨੰਦ ਲਾਲਹ ਭਾਖੀ। 'ਲਿਖ ਭੇਜੇ “ਹਮ ਨਾਂਵਹਿ ਰਾਖੀ'॥੧੫॥ 
ਮਾਤਾ ਕਹਯੋ 'ਅਬ ਤੁੰ ਲਿਖ ਦੇਹਿ। ਮੁਹਰ ਗੁਰੁ ਕੀ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇਹਿ'। 
ਤਯੋਂ ਹੀ ਕੀਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਜੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹੁਤੋ ਸਵਾਲ॥੧੬॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 
ਤੁਰਤ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਭੇਜਯੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। 
ਸਿੱਖ ਲੇਇ ਪਹੁੰਚਤ ਭਯੋ, ਬੰਦੈ ਢਿਗ” ਦਰਹਾਲ-॥੧੭॥ 
ਬੰਦੇ ਚਿੱਠਾ ਸੁਨਿ ਕਹਯੋ: 'ਕਿਆ ਤਿਰੀਆ” ਕੀ ਬਾਤ! 
ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਛਡੇਂ ਨ ਹਮਰੀ ਜਾਤ'॥੧੮॥ 
ਜੋ ਉੱਤਰ ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ, ਦਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਧੈਂ ਘੱਲ। 
ਸ਼ਾਹੈ ਸਭਾ ਲਗਾਇ ਕੈ, ਸੁਨਾਈ ਸਬਹਨ'“ ਗੱਲ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ, 'ਮੈਂ ਤਵ" ਸਿੱਖ ਨਾਂਹੀ। ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬੈਸਨੋ'” ਆਹੀ”। 
ਹਮ ਐਂ ਤੁਮ ਕੋ ਇਤਨੇ ਮੇਲ। ਲੇਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਮ ਅਪਨੇ ਖੇਲ॥੨੮॥ 

ਵਲੋਂ: ਸ਼ਾਡੇ ਨ ਹੌਠ/ ੭ ਕੋਲ ਘਸ/ ੮ ਭਟਘਣ 6ਸੇਂ ਫੋਲ/ ੯ /ਇਸ੍ਤਾੰਂ । ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਕਾਨ /ਵੇਲ ਆੰਜੇਹੰ 

#ਕਦ ਕਾੰਹ /ਦੱਤ, ਲੈ ਓਸ ਦੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ?/ 9 ਸਭ ਨੂੰ/ 55 ਤੇਰਾ (ਝੰਦਾ ਡਰ ਕਾ ਨੱਕ ਗੌਣ ਤੱਟ 
27/ਕੋਰ' ਹੱ /ਨਿਆ?/ 9> ਵੈਸਨਵ ਸਾਨੂਆਂ ਦਾ /ਏਕਾ /ਫੋਰਕਾ: /ਸ਼ ਛਾ ਆਚਲਾਰਯ ਰਾਆਨੰਦ ਨ 
9ਤ ਨੰ ਵੈਰਾਗਾਂ ਵੈਸ਼ਨੇ ਸਾਹਾ (ਆਹ?) ਹਾ/ ਕੌਰਾਨੀਆਂ ਏ ਪੰਜ ਕਰਅ ਧਰਨ ਦੇ ਅੰਨਾ ਹਨ- ਦੂਮੰਨੈਕਾ ਦੰ 

ਓਪ/ਨਨਨਾ %ਤੇ ਤੁਲ ਦਾ ਧਾਰਨ? 



੧੯੦ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਮੈਂ ਅਬ "ਦਰਸ਼ਨ ਫਤੇ' ਬੁਲਾਉਂ। ਫਤ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ  ਕੀ' ਦੁਰ ਕਰਾਉਂ। 
“ਜਿਮ ਹਮ ਬਕਰੇ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰੇ। ਤਿਮ ਹਮ ਇਨ ਕੋ ਕਰੈਂ ਖੁਵਾਰੇ'॥੨੧॥ 
ਬੰਦਾ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰਨ ਡਹਜੋ। ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਨ ਪਲੋ। 
ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਤੁਰਕ ਲਰ ਹਾਰੇ। ਕਰੀ ਬੰਦੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਖੁਵਾਰੇ॥੨੨॥ 

[ਬੱਚੇ ਕੋ ਛੇਕ ਬਾਗਹੀ ਦਾ 'ਬੰਬਰਾ ਚੋਣਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਬੰਦੈ ਤੁਰਕ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਲੜ ਨਹਿ ਸੱਕੈ ਕੋਇ। 
ਤੋ ਚੁਗ਼ਲਨ ਫਿਰ ਆਖਿਓ, ਫਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਸੰਗ ਜੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਮਾਤਾ ਬੰਦੈ ਕਹਤੀ ਨਾਹੀਂ। ਇਮ ਹੀ ਤੁਮ ਕੇ ਦੇ ਪਰਚਾਹੀ। 
ਉਨ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਹੈਂ ਵਹਿ ਖਾਦਮਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬ ਹੁਇ ਬਡ ਆਦਮ॥੨॥ 
ਮਾਤ ਕਹਯੋ ਕਿਮ ਮੰਨੈ ਵਹਿ ਨਾਹਿ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਜੋਰ ਲਗਾਇ।' 
ਚੁਗ਼ਲ ਕਹੈ: 'ਵਹਿ ਜੋਰ ਨ ਲਾਵੈ। ਤੁਮ ਕੋ “ਬਾਤਨ ਹੀ ਪਰਚਾਵੈ॥੩॥ 
ਆਪ ਲਗਾਯਾ ਉਨ ਨੇ ਪਾਪ“। ਤੁਰਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕਰੈ ਨ ਖਾਪਾ। 
ਆਪ ਚਤੁਰ ਓਇ ਆਪੇ ਚੋਰ। ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੇਂ ਸਭ ਉਨ ਜੋਰ॥੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਿਜਾਇ ਕੈ, ਅਖਵਾਵੋ ਦੁਇ ਬਾਤ। 
ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਨਹਿਂ ਰਹੈ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਕਰਮਾਤਿ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਜੁ ਤੁਮਰੇ ਸਿੰਘ ਸਜੂਦ”। ਨਹਿੰ ਬੰਦੇ ਕੇ ਰਹੈਂ ਮਜੂਦ। 
ਹੈ ਜੁ ਲੜਾਈ ਬੰਦੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਸਿੰਘਨ ਖਾਸ'॥੬॥ 
ਤਬ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਮ ਹੀ ਭਾਖੀ। 'ਬਦੇ ਨ ਮਾਨੀ ਹਮਰੀ ਆਖੀ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਬੱਦਯੋ ਤਜ ਜਾਇ। ਰਹੈਂ ਖਾਲਸੋ ਹਮਰੇ ਆਇ'॥੭॥ 
ਜੋ ਮਾਤਾ ਖਾਲਸੈ ਲਿਖ ਪਠਈ। ਖਾਲਸੈ ਸੀਸ ਸੋਊ ਧਰ ਲਈ। 
ਹ ਡਾਕੇ ਝੰਦੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਲਾ ਫੜ੍ਹੇਂ ਟਰਸਨ' ਝਲਾ/ਦੇਤਾ/ ੨ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ #ੱਘਂ ਨੌ (ਰੂ ਦਸਮ 
ਆਤਲਾਹ ਦੇ ਨਲ- ਏਸ ਦੇ ਡੇਠੇ /ਵੋਲ? ਅਨ ਥੱਕਨੇ ਝਟਨਕਾਣੇ ਅਨ #ੱ/ਏੋਨਾਂ ਨਿੱਘਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ 

੭ਕਾਵਾਨਾ । ਝੰਦਾ ਹੱਕ/ਠਆ /ਨਿਆ)/ ਤੇ ਨੱਕਠ_ ਚਾਕਰ/ # ਲੰਲਾਂ ਨਲ਼ “ਰਜ਼ਾ ਏਦੀ ਹ/ ੫ ਘਆਆਾਂ ਦਾ 

ਓੱਸ/ & ੪ਤ੭% ੭ਕਾਨਣਾ/ 2 /#ਲਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮਸਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ // ਸਜਾਏ ਹੱਏ/ 

੮ /ਜਲ ਭੇਜਾੰ/ 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੧੯੧ 
ਦੇਦੇ ਦਲ = ਦੇਦੇ ਦਾਦ ਦਾ ===-ਲਲ-<<-<=-=<-ਲਦ ੨====--- -- 

ਬੰਦਾ ਰਖਤ ਥੋਂ ਖਾਲਸੈ ਕੋ ਤੰਗ। ਸਨ ਬਚ ਮਾਤ ਖਾਲਸੇ ਲਗਯੋ ਰੰਗ॥੮॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਇਮ ਮਾਤ ਉਚਾਰਾ। 'ਕਿਮ ਕਰ ਹੋਵਗ ਹਮੇ ਗੁਜਾਰਾ'? 
ਕਹਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ 'ਚੜ੍ਹਾਵੈ ਖਾਵੋ। ਪਟਣੇ ਤੇ ਅਬ ਇਹਾਂ ਮੰਗਾਵੋ॥੯॥ 
ਤੌਸ਼ੇਖਾਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੱਭ। ਸਭ" ਗੁਰਦ੍ਹਾਰੇ ਸੈਂਪ ਦਏ ਤਬ। 
ਸੋ ਕੋਇ ਦਿਨ ਇਮ ਸਰਬ ਲਿਖੱਜੋ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪੱਯੋ॥੧੦॥ 
ਬਿਨ ਸਿੰਘਨ ਹਮ ਪਯਾਰੋਂ ਨ ਕੋਈ। ਪੁੱਤ ਹਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁ ਹੋਈ। 
ਦਾਵਾ ਹਮਰਾ ਸਿੰਘਨ ਤਾਂਈਂ। ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੈਨਹਿਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਖਾਹੀ'॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਮਾਤਾ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। 
'ਲੂਟੇ ਐ ਕੂਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਮ ਖਾਲਸੈ ਹੋਗ ਪ੍ਰਗਾਸ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤਿਨ ਸੋਂ ਕਹਯੋ। 'ਜਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ ਤਿਮ ਫਿਰ ਬਨ੍ਯੋ। 
ਅਬ ਬੰਦੈ ਕੋ ਦੇਖੋ ਤਾਨ"। ਬੰਦਾ ਭਯੋ ਹਮ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ॥੧੩॥ 
“ਦੇਨਦਾਰ ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਨਾਹੀਂ। ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਠੇ ਇਨ ਪਾਹੀ। 
ਜਿਮ ਹਮ ਬਡਿਅਨ “ਸੀਸ ਚਢਾਯੋ। ਹਮ ਭੀ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਚ਼ਹੈਂ ਲਾਯੋ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

“ਸੁੰਦੈ ਕੋ ਖਿਜਮਤ ਦਈ, ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਾਹਿ। 
ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪੰਥ ਨਿਜ, ਆਪ ਸਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ'॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਮਾਤਾ ਸਰਾਪ ਕਰ ਦੀਆ। ਬਯਾਕੁਲ'' ਬੰਦਾ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਆ। 
ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਕ ਰੰਡੀ ਮੰਗਾਈ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋ ਪਰਨਾਈ॥੧੬॥ 
ਬੰਦੇ1 ਥੇ ਦੁਇ ਕਰੇ ਬਿਆਹੁ। ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਤ ਲਯੋ ਗਵਾਇ। 
ਸਿਰੜ ਕਰੈ ਐ ਸੀਸ ਹਿਲਾਵੈ। ਮੁਹੋਂ ਬਕੈ ਕਛੁ “ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ॥੧੭॥ 
ਇਮ ਬੰਦੇ ਕੀ ਅਕਲ ਬਿਕਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਸੇਤੀ “ਬਾਦ ਕਰਾਈ। 

#ੰਣ ਵਾਲ ਹ ਅਸਾਂ /ਲੇਨਾਂ ਪਾਨੋਂ ਪਾਤਲ਼ਾਣੀੰ ਖੰਹਣਾਂ ਨੰ/ ਤ ਸੀਸ ਦੜੂਾਣੇ ਲਲੰਟਨ /ਟੱਤ /ਨਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਆੰਹੇਲੇ ਗੁਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣ /ਨੈਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ /ਨੇਰ ਲਾਏ ਸਨ: ਅਲੀ ਵੀ /ਟਸ਼ੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ.ਅੰਸ 
ਏਣਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਾ? # ਅਸਾਂ ਕੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਥਨੀ ਹੈ ਆਤਲ਼ਾਹੀ ਨਹੀ; ਘਤਲਾਟਾੰ ਤਾਂ ਗਰ 
ਨਾਹਿੜ ਨੰ /ਨੈਂਘਾਂ (ਖ਼ਾਲਲੇ? ਨੂੰ ਥਲ ਟ? ੪ /ਵਆਕਲ, ਰੰਜੀਦ; ਆਂਦਾ ਲੰਦਨ /ਨਆ/ ੬ ਬੰਦੇ ਛੀ 
#ਕਲ ਮਾਠਾੰ ਗਈ .੭” ਝਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਠਾ/ 'ਠਰਦੁਆਭੱਨਆਂ ਦੀ ਸਾੱਠ-ਸੰਭਾਲ ਓਸ ਆਮ ਤੱ ਹਾਸਾ 

ਨੰ ਸ਼ੱਪੀ ਗਈਆ 7੫ਠ=ੂ: ਲੰਝੋ/ 



੧੯੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਮੇਰੋਂ ਹੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਮੈਂ ਰਾਖੋ ਤੁਮ "ਚਾਕਰ ਭਾਵਾ॥੧੮॥ 
ਮੈਂ ਅਬ ਤਖਤ ਸੁ ਬਹੌਂ ਲਹੌਰ। ਦਯੋਂ ਚਾਕਰੀ ਤੁਮ “ਅਪਨੀ ਤੌਰ। 
ਯਹਿ ਸੁਨ ਖਾਲਸੇ ਲੱਗੀ ਆਗ। “ਜਨੁ ਸੂਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁ ਭਯੋ ਜਾਗ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਲਸੈ ਬਚ ਹੁਤੋਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਹੋਨ ਮੀਰ। 
ਬੰਦੈ ਬਚਨ ਸੁ ਯੌ ਲਗਾ, ਜੈਸ ਕਾਲਜੇ ਤੀਰ॥੨੦॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਕੇ ਦਾਸਨ ਤਬੈ ਬੰਦਾ ਦਯੋ ਭਰਮਾਇ। 
'ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਨਿਜੈ, ਤੂੰ ਅਪਨੋ ਪੰਥ ਚਲਾਇ'॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦਾ ਭਰਯੋ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ। 'ਜੀਤਜਯੋ ਮੈਂ ਹੈ “ਨੀਹਲ ਪਹਾਰ। 
“ਸੋਢੀਅਨ ਤੇ ਮੋ ਮੈਂ ਬਡ ਕਲਾ। ਕਯਾ ਜਾਣੋਂ ਕਿਮ ਮੌਜਾ ਨ ਹਲਾ'॥੨੨॥ 
ਜਿਮ ਨਿੰਦਕ ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਬੰਦਾ ਫੁਲਤਾ ਜਾਵੈ। 
ਬੰਦੇ ਸਾਯਤ” ਖੋਟੀ ਆਈ। ਕਰਨ ਲਗਜਯੋ ਖਾਲਸੈ ਖੁਟਿਆਈ॥੨੩॥ 
ਕਹਿ: 'ਬਕਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਘਾਏ। ਤਿਮ ਇਨ ਕੇ ਦੇਊਂ ਸੀਸ ਕਟਾਏ'। 
ਕਦੇ ਕਹੈ : 'ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਨ ਲਾਗੈਂ। ਦਯੋਂ ਸਜਾਇ ਇਨੈ ਬਡ ਆਗੈ'॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਦੀਆਂ ਦੇਵਨ ਸੋ ਲਗਾ ਹੋਤਿ ਅਨਹੋਵਤ ਨਿੱਤ। 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੈ ਯੋ ਕਹਯੋ, 'ਯਹ ਕਬ ਹਮਰੋ ਮਿੱਤ॥੨੫॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਕਿਸੈ ਕਹੈ: 'ਯਹ ਮਾਰਨ ਜੋਗ'। ਕਿਸੈ ਕਹੈ: 'ਪੰਥ ਖੋਟੋ ਲੋਗ। 
ਅਬ ਮੈਂ ਅਪਨੋ ਪੰਥ ਚਲਾਊਂ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਂ'॥੨੬॥ 
ਕਦੇ ਕਹੈ: 'ਮੋਂ -ਤਖਤੇ ਬਹੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਪ ਨ ਕਹੋਂ। 
“ਕਰੋਂ ਕੁਠਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਗਾਰੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੇ ਇਨ ਅੰਦਰ ਵਾਰੋਂ"”॥੨੭॥ 

6 ਚਾਕਗਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੰ/ ੭ #ਘਣੇ ਵੱਲੋ? ਤ ਲਾਣੇ ਸੱਤਾ ਸੋਨ (ਖਾਲਸ? ਲਾ 74; 
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜੱਨਿਆ/ ੬ ਆੰਤਗੁਰੂ ਦਾ ਲ਼ਜਨ ੭ /ਕ /ਸਆ ਘਰ-ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (7੦) ਹੱਣਗ/ 

4 ਤਰਾਣੰ ਦਾ /£ਲਾਕਾ ਤੇ ਪਹੜ) ੬ ਕੰਦੋ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨ /ਨਆ # ਉਨਾ /ਵੇਚ ਨੱਫੀਆਂ ਨਲ ਵਧੰਰੇ 
ਸ਼ਕਤਾੰ ਹੈ ਓਹ ਕਾਹੰਦ! ਪਤਾ ਨਗਾੀੱ#ਲਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਲ ਮਨੀ ਕੁਟੀਆ /ਵੇਚ ਆ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੋ ਲੌਠੇ 
੭ਨ ਤਾਂ ਓਹ /ਕੈਓੱਨਾ /ਗਿੱਠੇਆ ਓਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਾ #ਤਰ /ਕਓਂਨਾ ਲੱਲਆ/ ੭ ਤਾਂ ਮੰਦਾ 
੭%/ ੮ ਤਖ਼ਤ ਇੱਤੇ ਲੰਨਾਲਾ/ ੯ ਕਠਾਲ / ਟਾ ਭਲਾ ਨੈਸ /ਵੇਚ ਆਨਿਆਰ ਸੌਣਾ ਚਾਈ ਆਇ 
ਹਾਝਾਂ ਨਾਲਟਾ, ਢਾਲਦਾ 2 ਨੱ/ਏਨਾਂ/ਨਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਠਾਨਾੰ /ਵੇਚ ਨਾਲ /ਇਆਲ਼ਾ/ 9੦ ਵਾੜਾ ੭ਇਆਨਾ (ਬੰਦਾ 
ਬੱਦਲ ਕਾ /ਕਹਂ ਜੰਗਾਂ ਭਾਸਾ ਝਕਣ ਲੱਗਾ)“ __ 

ਦਲ - ਦਲ ਦ-ਦਦ= 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੧੯੩ 

“ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੈ ਸੀਸ ਦਿਵਾਉਂ। ਮੈਂ ਇਮ ਜੋਗਨ “ਖਪਰ ਭਰਾਉਂ। 
ਸੀਸ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਕਾਲੀ ਅਘਾਉਂ”। ਤਬ ਮੈਂ ਅਪਨੋ ਪੰਥ ਚਲਾਉਂ॥੨੮॥ 
ਬਿਨ ਕਾਲੀ ਕੇ ਖਪਰ ਭਰਾਏ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੰਥ ਨ ਅਗੇ ਤੁਰਾਏ'। 
ਬੰਦੇ ਨੀਤ ਜਬੈ ਫਿਟ ਗਈ। ਤਉ ਖਾਲਸੇ ਨੇ “ਲਖ ਲਈ॥੨੯॥ 
'ਅਬ ਬੰਦਾ ਬਹੁ ਭਰਯੇ ਹੰਕਾਰ। ਅਯੋ ਨੇੜ ਇਸ ਮਰਨੇ ਵਾਰ“। 
ਕਰ ਆਯੋ ਥੋ ਹਜੂਰ ਕਰਾਰ£। ਸੋਊ ਅਬ ਯਹਿ ਚਲਿਓ ਹਾਰ॥੩੦॥... 
ਸੋ ਅਬ ਇਸ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਰਹੋ। ਹੁਇ ਨਜਾਰੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੋ॥੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਪੰਥ ਖੁਦ ਰਚਯੇ, ਖਾਲਸੈ ਸੋਂ ਕਰ ਬਾਦ। 
ਸਿੰਘਨ ਵੇਖ ਸੁ ਨਹਿੰ ਸਕੈ, ਕਰੈ ਸੁ ਬਹੁਤ ਬਿਖਾਦ”॥੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਹੋਂ- ਥੋ ਜੋ ਗੁਰੁ ਹਟਾਯੋ। ਸੋਉ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਉਨ ਪਹਿਰਾਯੋ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤ੍ਰੈ ਹਟਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਫਤ੍ਹੇ ਉਸ ਆਪ ਠਹਿਰਾਈ॥੩੩॥ 
ਨੀਲ੯ ਪਹਿਰਨ ਤੇ ਦੁਰ ਕਰਾਸੋ। ਸਮਰਾ“ ਸੁਹਾ ਸੀਸ ਬੰਧਾਯੋ। 
ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕੈ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਧੋ ਕੈ ਲਕੜੀ ਚੌਂਕੇ ਪਾਵੈ॥੩੪॥ 
“ਕੁਜੰਗਨ ਰੀਤਿ ਸੁ ਦਈ ਹਟਾਇ। ਵਖਤ ਭੀੜ ਮੈਂ ਜੋ ਥੀ ਸੁਖਦਾਇ। 
ਵਖਤ ਕੁਵਖਤ ਥੋ ਗੁਰੁ ਬਿਚਾਰਯਾ। ਦੁਰਹਿ ਤੇ ਸੋ ਥੋ ਗੁਰੁ ਸੰਭਾਰਯਾ॥੩੫॥ 
ਭੀੜ ਭੁੱਖ ਉਨ ਸਿਰ ਨਹਿਂ ਜਾਨੀ। ਰਾਜਨੀਤ ਕੋ ਹੁਤੋ ਨ ਗਯਾਨੀ। 
ਕੁੱਖ ਭੀੜ ਕੌ ਜਤਨ ਨ ਲਖਾ। ਪੰਥ ਕਰਨ ਚਹਯੋ ਉਨ ਸੁ ਵਖਾ₹॥੩੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਖੂਬ ਸ਼ਿਚਾਰ ਥੀ ਕਰੀ ਸਰਬੰਗੀ ਰੀਤ। 
ਚਾਰੋਂ ਬਰਨ ਮਿਲਾਇ ਕੈ ਕਰੀ ਪਾਂਚਵੀ ਰੀਤ॥੩੭॥ 
ਜੰਗ ਦੌੜ ਐ ਸੌੜ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਭੀੜ ਬਹੁ ਹੋਇ। 
“ਤਹਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਮ ਚਲੈ, ਜਹਾਂ ਯੂਧ ਨਿਤ ਹੋਇ॥੩੮॥ 

ਦੇ ਹੈਂ/ਨਘਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅੰਨ ਕਾਲ ਏੋਵਾੰ ਦੀ ਭੋਟਾ ਝੜ੍ਹਾਵਾਗਾ, /ਕੋਓਕੈ ਮੈਂ ਠੰਡ ਜਨਾ ਲਈਆੰ ਤੋਂ ਓਸ 
ਨੂੰ ਨਵਾ ਲੱਖ ਝਲੀਦਾਨ ਦੋਣਾ ਅੱਨੇਆ ਨ ਅੱਠੇ ਜਲ ਕੇ ਲੰਦਾ /ਏਸ਼ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ /ਦੈਂਦਾ ਹੰ/ 
੨ (ਏਨ੍ਹਾਂ ਟੇ /ਨੈਰਾਂ ਦੋ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਦੇਵੀਂ ਦਾ) ਖੱਪਰ (ਖੱਮਨਾ ਦਾ ਨੂਠਾ? ਭਰ /ਇਆਗਾ/ = ਰਜਾ 
/ਦ#ਗਾ/ ੬ ਵੋ /ਨੋਆ/ ੪ ਵਾਰਾ/ ੬ /ਕਰਾਨ (ਜੰ ਝਲਨ /ਏਹਾ ਦਸ “ਤਲਾਹ ਏ ਹਲੂਰ ਕਰ 
੭#7ਇਆ .ਨੰ ਓਹ /ਇਹ ਹਣ ਹਾਰ /ਨੇਆ ਹ)/ ੭ ਵਾਦ /ਵਵਾਦ ਝਨਤਾ ਕਲੇਸ/ ੮ ਲਾਲ ਲਾਣਾ ਲੱ 

ਕੈਸ਼ਨਵਾਂ ਆ/ਹਨਟੇ ਨਨ) ੯ ਨੱਲਾ ਭਾਣਾ ।/ਨਆਂ ਫਾਲਾ)? ਹਟਾ /ਦੈੱਤਾ/ ੧੭ ੫ਟਕਾ (ਸਣ? ਲਾਲ ਰੱਠ 
ਦਾ/ 55 ਆੰੱਕਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਨੰਤ/ 92੭ ਵਲੋ ਕੁਵੈਲ/ 5= ਵੱਲ਼ਰਾ/ 

“ਝੰਦੇ ਏੇ ਲੈਸ਼ਨਵਾੰ ਲੇਲੇ ਭਲਾ ਆਂ ਦੀਂ ਕਾਂ ਝਰਾਲਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? 



੧੯੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ: 'ਹਮ ਆਪੇ ਗੁਰੂ। ਹਮਰੇ ਮਗਰ ਸਭੀ ਲਗ ਤੁਰੂ। 
ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਗੁਰ ਸੁਤਨ” ਬੈਰ ਲੀਆ। ਹਮ ਹੀ ਤੁਮ ਕੌ ਖਾਲਸੋ ਕੀਆ॥੩੯॥ 
ਹਮ ਨੈ ਤੁਮ ਕੋ ਮੁਲਕ ਮੱਲ ਦੀਯਾ। ਹਮ ਨੇ ਤੁਮ ਕੌ ਰਾਜੈ ਕੀਯਾ'। 
ਖਾਲਸੋ ਕਹਜੋ 'ਹਮ ਪੂਤ ਪਰਾਯਾ। ਤੂੰ ਹਮਰੋਂ ਬਨਿਓ' ਬੋ ਦਾਯਾ॥੪੦॥ 
ਕਯਾ ਹੋਯਾ ਤੈ' ਹਮੈਂ ਖਿਲਾਯਾ। ਹਮ ਪਿਤ ਤੂੰ ਖਿਜਮਤਗਰ” ਲਾਯਾ। 
ਨਿਜ ਪਿਤ ਲੇਵੈ ਸੁਤਹਿ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਂ ਮੁੰਹ ਭਰਾਯੋ ਲਾਲਨ ਨਾਲ॥੪੧॥ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਲਜਯੋ ਥੋ “ਗੋਪਨ ਮਾਂਹਿ। ਹੁਇ ਸਯਾਨੋ ਮਿਲਿਓ ਪਿਤ ਆਇ। 
ਕਾਕ“ ਘਰ ਦੇਵੈ ਕੋਇਲ ਆਂਡੇ। ਅਪਨੀ ਕੁਲ ਕਬ ਦੇਵੈ ਛਾਡੇ'॥੪੨॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਨੇ ਮਤੋ ਮਤਾਯਾ। 'ਯਾ ਕੋ ਮਰਨ ਨਿਕਟ ਹੈ ਆਯਾ'। 
ਜੁਦੋ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲਨ ਡਹੇ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਇਮ ਪਰ “ਗਈ ਖਹੇ॥੪੩॥ 

_ਲੱਭੈ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਜੋ ਬੱਦਈ। ਮਾਰ ਕੂਟ ਉਸ ਲੋਹਿੰ ਖੁਹਈ। 
ਬੰਦਈਅਨ ਕੌ ਭੀ ਖਾਲਸੋ ਹਥ ਆਵੇ। ਵੈ ਭੀ ਖਾਲਸੈ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੈ॥੪੪॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੋ ਉੱਠ ਲੁੱਟਨ ਡਹਿਆ। ਬੰਦੇ ਮਨੈਂ ਕੀਆ, ਨਹਿੰ ਰਹਿਆ। 
ਜਿਧਰ ਜਾਇ ਆਪ ਲਜਾਵੈਂ ਲੁਟ। ਦੇਨ ਨ ਕਰਨ ਬੰਦੱਈਅਨ ਛੁਟ”॥੪੫॥ 

_ ਬੰਦੱਈਅਨ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਗਯੋ ਬੈਰ। ਲਗੀ ਚਲਨ ਇਨ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। 
ਸਿੰਘ ਨ ਉਨ ਕਾ ਕਰੈਂ ਬਿਸਾਹ। ਰਹੇਂ ਸੁਚੇਤ ਸੁ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ॥੪੬॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਉ ਮਾਸੀ ਫਲ ਸਦ ਉਤਰਜੋ "ਗੁਰ ਚੱਕ ਪਾਸ। 
'ਬੇਸਾਹਿ" ਨ ਕਰਨੋ ਕਬਿ ਬੰਦੈ', ਇਮ ਕਰ ਲੀ ਅਰਦਾਸ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੈ ਨੇ ਯੋ ਚਿਤ ਠਯੋ। 'ਭਲੋ ਭਯੋ ਹਮ ਸੰਗ ਛੁਟ ਗਯੋ। 
ਅਬ ਹਮ ਚਲ ਮਲ ਲਹੈਂ ਲਹੌਰ। ਨਹਿਂ ਛਡ ਹੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੋਰ॥੪੮॥ 

_ਹਮ ਨੈ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਬਨਾਏ। ਏਹ ਹਮ ਬਿਨ ਗਿਰ ਬਹਿ ਇਕ ਥਾਏ। 
__ਹਮ ਬਿਨ ਤੁਰਕ ਲੈਹੈਂ ਇਨ ਮਾਰ। ਹਮੈਂ ਆਇ ਮਿਲਹੈਂ ਹੁਇ ਖ੍ਹਾਰ॥੪੯॥ 

6 ਪੱਤਰਾਂ ਟਾ (ਸ਼ਾਹਿਲਜ਼ਾ/ਇਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਲਦਨਾ ਲੌ /ਨਆ ਨੰ?/ ੭ ਟਟ ਪਲਣਹਾਰਾ/ = /#ਟਮਤਨਾਰ; 
ਨਕਰ, ਸੋਵਾਦਾਰ/ ੪ ਨਾਵਾ/ਲਆਂ /ਵਚ/ ੫ ਕ? ੪ ਕ/ਹਣ ਸੱਨ ੫ਛ._ਭੜਨ-ਝਨਤਨ ਲੱਠ/ 

_.2/ਨ%7/ਟਤਾ/ € ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ; ਰਾਮਦਨਗਰਾ: ਆੱਨਤਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਲਾ ਨਨ /ਜੋਲਾ ਨੂੰ ਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾ 
ਨ 2 ਹੁ ਆਨਰਦਾਨ ਲੀ ਦੀ ਆ/ਨੇਆ ਅਨਨਾਨ ਵਸਟੋਆ 2 (547੭ 2) /ਵੋਚ)/ ੯ /ਵਸ਼ਾਹ, 
/ਢਨ਼ਾਵਾਨ/ 



ਗਹਿਰ ਬਕ ੫੫੬ ੪੩੫ 
ਹਮ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨ ਕੌਡੀ ਕਾਮ। ਆਇ ਪਰੈਂਗੇ ਹਮਰੀ ਸਾਮ'। 
ਹਮ ਪੈਂ ਬੀਰ ਆਹਿਂ ਦੋਇ ਪੂਰੇ। ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਹਮ ਰਹੈ ਹਜ਼ੂਰੇ॥੫੦॥ 
ਹਮ ਕੋ ਕਾਨ” ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਹਿ। ਹਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਥੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਹਿ। 
ਹਮ ਬਿਨ ਤੁਰਕ ਦੇਤ ਪੰਥਹ ਗਾਰ”'। ਪਇਮ ਬੰਦੈ ਦਿੜਾਈ ਦਾਸਨ ਕਾਰ॥੫੧॥ 

(ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੇ ਕੈ ਦਾਸਨ ਕਰੀ ਬੰਦੈ ਸੋਂ ਅਰਦਾਸ। 
'ਮੱਲੋ ਚੱਲ ਲਹੌਰ ਅਬ ਕਰੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਆਸ“॥੫੨॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਹਮ “ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੰਘ ਲੇਵੇਂ ਮੱਲ। ਲੈਨ ਹੋਗੁ ਫਿਰ ਔਖੀ ਗੱਲ'। 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਯੇਂ ਉਠ ਬੰਦਾ ਤੁਰਯਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਘ ਅਗੈ ਉਤਰਯਾ॥੫੩॥ 
ਪਿੰਡ ਖੋਹਾਲੀ ਡੇਰਾ ਕੀਯਾ। ਫਿਰਿ ਆਗੈ ਵਣੀਏ' ਕੀ ਥੀਯਾ। ਤੇ. 
ਤਬ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਰਬਾਯਾ”। “ਭੁਲਾ ਭਯੋ ਗੈਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹਯਾ॥੫੪॥ 
ਵੈ ਕਬਿ ਤਖਤੈ ਹਮ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਤੇ। ਜੰਗ ਕਰਤ ਹਮ ਤਖਤੇ ਬਹਿਤੇ'। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ : 'ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਤਾਣ"“। ਹੋਊ ਖਾਲਸੇ ਬਿਨ ਪਸ਼ੇਮਾਨ"॥੫੫॥ 
ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੈ ਬਡ ਕਲਾ। ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਸੋ ਆਵਗੁ ਚਲਾ। 
ਜੌ ਹਮ ਗੁਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੈਣੀ। “ਜਾਗ ਬੰਦੈ ਕੀ ਗੁਲ ਹੋਗੁ ਪੈਣੀ॥੫੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਭੀ ਖਬਰੋ ਭਈ. 'ਸਿੰਘ ਬੰਦਜੋਂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਰ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦਯੋਂ ਗਈ, ਭਯੋ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਜਰੂਰ'॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਘਰ ਭਈ ਬਧਾਈ'। ਭੇਜੇ ਬਕੀਲ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾਹੀ। 
'ਹਮ ਤੁਮ ਹੈਂ' ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ। ਜਿਮ ਹੈਂ ਤੁਮਰੇ ਬਡ ਗਏ ਲਿੱਖ॥੫੮॥ 
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9 ਸ਼ਰਨ (ਅੰ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪੰਣਨੇ?/ 2 ਲੰਨਿ/ ਤੇ ਨਾਲ (ਦੇਣਗੇ) ਨਾਸ (ਕਰ ਦੌਣਨੇ?/ # ਆਪਣੇ ਲੇੱਲੇਆਂ 

ਨੂੰ ਏਹਾ ਗੱਲ ਪਕਾ ਕਰ /ਦੱਤ/ ੫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਗਾਂ (ਆਨ) ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੰ/ ੬ /ਨੈਘਾਂ ਤੱ ਘੰਹਲ਼ਾਂ 

ਹ# .੭ ਹੰਕਾਨਿਆ /ਗਆ/ ੮ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ; ਮੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇ' ਲਾਹ /ਦੈਂਤਾ ਹੀ (ਹੁਣ #ੱ /ਏਕੱਲਾ 

ਕਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ) ਆਰਾ ਕੱਟੀ /5ਆਲ਼ ਨਹਾ ਲਣੰਨਾ/ ੯ ਤਥੱਤ ਓੱਤ/ %੭ ਤਾਕਤ; ਸ਼ਕਤੰ/ 

੧5 “ਛਤਾਵੋਨਾ/ ੧੭ ਅਗਨ? ਭਾਵ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਟਾ ਲੰਵਾ #ਵੱਸ਼ ਗੱਲ ਹੱਵੈਗਾ/ 9੭ ਵਧਾਈ /ਤਰਕਾਂ 

ਨੂੰ ਫਹਾਣੀਆਂ/ਮਲਣ ਲੱਨਆਂ)/ 
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ਬਾਬੇ ਐ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋਊ। ਆਪ ਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਊ।" 
ਬੰਦੋ "ਪੂਜਕ ਪੱਥਰਨ ਵਾਰੋ। ਹਮ ਤੁਮ ਪੱਥਰਨ ਤੋੜਨਹਾਰੋ॥੫੯॥ 
ਯਥਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ- 
੧ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਯਾਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤ॥ 
ਕਿ ਓ ਬੁਤ ਪਰਸਤੰਦੋ ਮਨ ਬੁਤ ਸ਼ਿਕਸਤ॥੯੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

੨ਸਿੰਘਨ ਧੈ ਸੇ ਟਕੇ ਲਿਆਏ। “ਤੇ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਔਰ ਠਹਿਰਾਏ। 
ਅਸਲਮਖਾਂ ਥੋਂ ਲਹੌਰ ਨਿਬਾਬ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਏ ਥੇ ਤਾਬ“ ॥੬੦॥ 

ਰ੍ ਦਰਹਰਾ॥ 

ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਐ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਟਿਹਨਾਂ ਭੁਜੰਗ। 
ਦਯਾਰਾਮ “ਮੱਲੋ ਹੁਤੋ, ਜੋ ਲੜਯੋ ਭੰਗਾਣੀ ਜੰਗ॥੬੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੀਰ ਸੁਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜੋਊ। ਸਾਥ ਬੰਦਈਅਨ ਘੁਲਿਓ ਥੋਊ। 
ਹਜੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੈ 'ਰਹਿਤੋ ਥਈ। ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਨਿਜ ਹਜੁਰਹਿੰ ਦਈ॥੬੨॥ 
ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਰਖ ਚੱਕਰ ਸਿਰ ਧਾਰੈ। ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਏ ਤਜੇ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮਾਰੈ। 
ਰਮਰਈਯੇ ਕੈ ਬੁਤੈ ਨ ਸੰਗ। ਮਾਰ ਬੰਦਈਅਨ ਵੈ ਕਰੈ ਤੰਗ॥੬੩॥ 
ਔਰ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ। ਉਸੀ ਰਹਿਤ ਸੋਂ ਰਹਿਤਾ ਵਹੀ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਬੰਦੇ ਤੇ "'ਲਰ ਭਏ ਨਜਾਰੇ। ਪੰਜ ਸੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਗਯੋ ਥੋ ਨਾਰੇ"॥੬੪॥ 
ਉਨ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਲਈ ਬਨਾਇ। ਰਲਯੋ ਆਪ ਸੰਗ ਤੁਰਕਨ ਜਾਇ। 

9 ,ਨਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦ; ਲੱਤ ਮਜਾ/ ੭ ਤੰਤਨ ਵਾਲੇ ਲਤ /ਨੈਕਨ (ਹਦ .ਨਜਨਵਾੰ ਆਪਣੈ ਆ ਨੂੰ. 
ਲਤ /ਨੈਕਨ' ਅਰਥਾਤ ਠੱਤਾਂ ਅਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨ ਫਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 7)/ = /ਆਂ ਕੋਲ (ਪੰ=੫ਨ) ਟਕੇ 
(ਹਕ) ਨੰ ਕੇ ਆ2/ = /ਨਆਾਂ ਨੇ ਹ ਵਾ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੌਟ %ਜਲਾ' ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਨੰਦੇੜ ਕਰਵਾ /ਨ207 
% ਤਾ/ੱਲਆ (ਕਾਹਨ /ਨੈੱਘ ਟਾ ਘਰਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ ਤੱਨਆ ਆ ਇਨਾਂ ਦੰ ਨੱਕਨੀਂ /ਵਚ 7/ ੬ /ਤਹਣ 
(ਡੌਹਣ) ਨਰਾਟ ਕੰਤੀਆਂ ਦੀ /ਏਕਾ ਜਾਨ ਹਾੰ ਨਨ ਅਨਦ ਦੇਵ ਲਾ ਏ ਵੰਸ਼ /ਵੇਚ/ ੭ ਅਲ ਆਹਲਵਾਨ 
#ੰ/ ੮ ਨਾਹਨ (ਨਰਨੰਨ) /ਨਿਆਸ਼ਤ /ਵੋਚ ਲਾਣਾ ਆਜਰਾ ਦਾ /ਇਕਾ//ਤ. #ਲੋ ਸੰਤ 5੭੬੬ (%੮੯ 22 
/ਵੇਚ' ਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੱਮਚੰਦ ਕਾੰਹਲੂਰ ਫੜ੍ਹ ਜਾਹ ਗਤੂਵਾਲੀਆ, ਹਕੀਚੰਦ ਹਣੂਰੀਆ ਆਨੰਏ ਪਹਾਲ਼ਾੰ 
ਰ/ੰਨਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਗਾ ਹੌਲੀ ਤੋਂ ਤਹ ਗੁਰ ਕੰ ਹੋਈ/ ੯ ਵੱਡਾ (ਆੰਹਲਾ)? £ਤਰ/ % ਠਾਂਹਿਦਾਨੰ/ 55 ਲੜ ਕੇ 

#ਡ ਹੌ ਨਣ/ 9੭ ਨਾਲ/ ਨਲ ਪਾਠ /ਏੰਜ ਦੈ ਛਾਲੇ ਲੇ ਭਾਲਰ ਕੇ ਟੱਊੂੰ/ ਆਮ ਕਠੋ ਪਠਐਸ਼ਰ 
7ਊ/... (ਯਾਦਤੂ ਨਾਟਕ, ਆਨ. 95) 7 /ਏਹ /ਨਅਰ ਦਸਮ ਪਤਲਾਹ ਦੇ ਅੱਰੰਗਜ਼ੋਲ ਵੱਲ ਜਥਾ 
੫ਤਰ ਸ਼ਫਰਨਆ'/ਵੋਚੋ' ਟੇ ਲੱ ੭ਲ ੫ #ਵੋਚਾ /ਏਲ਼ ਪੁਕਾਰ ਨੈ` ਨ ਕੁਸ਼ਤਹਾ %% ਐੱਹਲ਼ਾਂ ਲਤਾ ,ਲਤਾ 
/ਕਾ ਆਂ ਭਤਾ ਪਸਤੰਦ ਅਨ ਲਤ /ਨੈਕੱਸਤ#੯੨#' #ਰਲਾਤ ੭#ੱ ਭੱਤਾ ਜਲ ਪਹਾੜਾਂ ਰਲੇਆੰ ਨੂੰ ਆਰ 
੭ਕਾ/ਣਆ ਟੀ /ਨੀਉ' ਲੈ ਓਹ ਲੱਤ ਅਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱ ਡੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਂਤਿਆ ਹੀ/ 
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ਔਰ ਖਾਲਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹਜੋ। ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਜੋਊ ਕਹਯੋ॥੬੫॥ 
ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੁਰਕ ਸਲਾਹਿ। ਢਿਮ ਢਾਣੀ ਉਨ ਲਈ ਬਨਾਇ। 
ਲਹੌਰ ਬਾਹਰ ਤਿਨ ਡੇਰੋ ਪ੍ਰਾਯੋ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ “ਅਗੈ ਖੜਾਯੋ॥੬੬॥ 

ਰ ਦਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੋ ਚਾਮ੍ਹਲ ਥੋਂ ਚੜ੍ਹਜੋ, ਪੜਯੋ ਉਨ੍ਹੈਂ ਪਰ ਧਾਇ। 
ਅਗਜੇਂ ਸ਼ਲਕੈਂਦ ਉਨ ਛਡੀਂ, ਭਯੋ ਬੰਦੈ ਪੈਰ ਮੁੜਾਇ”॥੬੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗਾ ਵਗ ਰਮ ਜੀ ਸੀ 
ਟਿਕੀ ਨ ਫੌਜ ਪਿੱਛੈ ਮੁੜ ਧਈ। ਐਸ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਭਈ॥੬੮॥ 
ਜਹਿੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਹਾਂ ਮੁੜ ਪਈ। ਐਸੀ ਬੰਦਈਓਂ ਸੱਤਯਾਂ“ ਗਈ। 
ਤਹਿੰ ਭੀ ਉਨ ਕੇ ਲਗੇ ਨ ਪੈਰ। ਕਰੀ ਨ ਤੁਰਕਨ ਕੁਛ ਉਨ ਖੋਰ॥੬੯॥ 
ਨਿਕਲ ਗਯੋ ਯੌਂ ਬੰਦੇ ਪੌਲ। ਬੰਦੇ ਰਹਯੋ ਨ ਫਿਰ ਵਹਿ ਤੋਲਾਂ। 
ਬੰਦੈ ਜਾਣਜੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਲਸੈ ਮੱਧ ਪਛਾਣਾ॥ ੭੦॥ 
ਢਿਗ ਡੇਰਾ ਆ ਖਾਲਸੈ ਲਾਯਾ। ਪਾਸ ਖਾਲਸੇ ਆਖ ਘਲਾਯਾ। 
'ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਸੀਂ, ਅਸਾਂ ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ। ਬਚੈਂ ਨਹੀਂ ਯੌ ਹਮ ਦਿਲ ਬਸੀ”॥੭੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੱਤ ਖਾਲਸੈ ਉਸ ਕਹਜੋ, 'ਅਸੀਂ ਕਰੈਂ ਨ ਤੇਰੀ ਆਸ। 
ਜੋ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪੰਥ ਕਾ, ਸੋ ਰਹੈ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ'॥੭੨॥ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ 

ਕਹਯੋ ਖਾਲਸੇ, 'ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਭਯੋ। ਤੂੰ ਚਹੈਂ' ਅਸਾਂ ਸੋਂ -ਦਗੋ ਕਮਯੋ। 
ਤੂੰ ਜੁ ਕਹੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਮਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਕਤਿ ਨ “ਨਿਜ ਬਿਚ ਜਾਤੀ॥੭੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੈਸੇ ਰਵਿ ਕੇ ਤੇਜ ਤੇ, ਬਾਰੂ”! ਅਤਿ ਤਪਤਾਇ। 
ਰਵਿ ਬਲ ਛੂਦਰ” ਨ ਜਾਨ ਹੀ, ਆਪਨ ਹੀ ਗਰਬਾਇ'₹॥੭੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਪ ਕਹਾਵੈ ਤੂੰ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਕਹਾਂ ਗਈ ਅਬ ਤੋ ਕਲ ਸਾਰੀ। 

/੪ਛਾਹ ਹਟ /ਨ%/ ੫ ਸਕਤਾੰਂ (ਜਾਂਦੀ ਰਹ?/ ੬ ਤਾਨ, ਗੌਰਵ/ ੭ ਵੱਸ ਕੱਛ ਵਾਹ ਲੱਲੇਂ /ਸ਼ਲ ਨਹੀੰ 

ਸਕਦ)/ ੮ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ” ਧੱਖਾ ਦੋਣਾ/ ੯ ਆਖਣ /ਵਚ/ 92 ਲਰਲ/ 95 ਠੌਤ/ 52 ਲੌਤਾ ਤੱਛ/ 

5= ਨਰਠਲ /ਹੱਕਾਨ)? ਕਰਦਾਂ 2/ 
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ਤੱਤ ਖਾਲਸੈ ਆਪ ਲੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੈ ਗਲ ਪਾਈ॥੭੫॥ 
'ਲੜਨੇਂ ਮਰਨੋਂ ਹਮ "ਨ ਸੰਕਾਂਹੀ।। ਬਿਨ ਲੜੇ ਮਰੇ ਕਿਮ ਮਿਲੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਜਾਨ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਖਾਲਸੋ ਖੇਡੈ। ਮਰੈ ਗਲੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨ ਛੋੜੈ॥੭੬॥ 
ਹਮ ਤੁਮ ਬਾਤ ਬਨੈ ਅਬ ਕੈਸੇ। ਤੂੰ ਚਹਿੰ ਲਹੌਰ ਕੇ ਤਖਤੇ ਬੈਸੇ”। 
ਆਯੋ ਹੈ ਤੈਂ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰ। ਅਬ ਆਈ ਤੈਂ ਮਰਨੇ ਵਾਰ'॥੭੭॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੈ ਫਿਰ ਕਹਜੋ, 'ਰਲ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਕਰ ਕਾਜ। 
ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਪਰਬਤ ਦੀਯੋ, ਹੁਇ ਖਾਲਸੋ ਕਰ ਊਹਾਂ ਰਾਜ'॥੭੮॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਬਣ ਖਾਲਸੋ', ਸੋ ਕਹਿ 'ਬੈਸਨੋ ਪੰਥ ਚਲਵਾਹਿਂ'। 
ਯੌ ਬੰਦੇ ਕੀ ਐਂ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, ਬਨੈ ਸੁ “ਮੀਜੈ ਨਾਂਹਿ॥੭੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਕਿਲ੍ਹੈ ਮੱਧ ਤੂੰ ਹਮੈਂ ਅੜਾਵੈੱ?। ਸ਼ੇਰਨ ਘੇਰ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਵੈ?'। 
ਹਮ ਤੇ ਚਹੈ' ਬਕਰਨ ਬੈਰ ਲੀਯਾ?। ਹਮੈ ਚਹੈ' ਚੰਡੀ ਭੇਟ ਕੀਯਾ?'॥੮੦॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੋ ਚੜ੍ਹ ਕੈ ਤਬ ਗਯੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੇ ਕੇ ਰਾਹੁ। 
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਖਾਲਸੋ ਬਹਜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਤਕਾਹੁ॥੮੧॥ 
ਜਬ ਸਭ ਗਲ ਤਿਨ ਥੀ ਸਨੀ ਫ਼ਰੁਖਸੀਅਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 
ਲਹੌਰ ਬਚਾਈ ਫੁਟ ਸਿੰਘਨ, ਬੰਦਾ ਦਯੋ ਭਜਾਇ॥੮੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਸੁਨ ਦਿਲ ਸ਼ਾਹਿ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ। ਬੰਦੇ “ਖੌਫ਼ ਸੁ ਗਯੋ ਪਰਾਈ। 
ਕਹਜੇ ਸ਼ਾਹਿ, 'ਲੋਹਿ ਲੋਹੈ ਕਟਾਯੋ। ਉਨ ਰਖੋ ਸਿੰਘਨ ਕਿਮ ਅਪਨ ਬਨਾਯੋ'॥੮੩॥ 
ਦਯੋ ਨਗਾਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਲਾਇ। ਲਿਖ੍ਯੋ ਦਿਲਾਸੋ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਨਾਇ। 
'ਜੋ ਬੰਦੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਛੁਡਾਇ। ਸੋ ਦਯੋਂ ਤੁਮੈਂ ਜਗੀਰਹਿ ਲਾਇ॥੮੪॥ 

ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਣਾ 
ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸ਼ਾਹੁ ਕਹੈ, 'ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਾਯੋ। ਬੰਦਯੋਂ ਖਾਲਸੋ ਜੁਦਾ ਕਰਾਯੋ। 

9 ਨਹਾੱਸ਼ੰਗਦ ਡਰਦੇ ਨਹੰ/ ੭ ਲ਼ੋਠਣਾ/ = ਨਾਂ ਝਣ /ਇਕਸ਼ਰਤਾ ਨਾਂ ਗੋਈ/ ੪ ਸ਼ਲੰਨੈ ੫ ਸੌਣ ਹੈ ਨਿਆ 

(ਡਰ /ਨਆ?/ 
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ਔ ਜੁ ਦਯੋ ਜਿਮ ਬੰਦੈ ਸੁਪ। ਤੇਉ ਗਯੋ ਬੰਦਯੋਂ ਪਰਤਾਪ॥੧॥ 
ਭੇਜੋ ਔਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ। ਮਾਰੋ ਬੰਦੈ ਅਬ ਕਰ ਮੌਜ'। 
ਲਹ 9 'ਕੋਊ ਭੇਜੋ ਸਯਾਣੇ। ਕਰੇਂ ਜੋ ਫ਼ਲ ਬਲ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣੇ॥੨॥ 
ਅਗੇ ਬੰਦੋ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ। ਲੜ ਕਰ ਫੌਜ ਨ ਲਯੋ ਮਰਵਾਇ। 
ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਭੀ ਤੁਟੈ ਨ ਜਾਈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਸੋਂ ਕਰੇਂ ਸਿੰਘਨਿ ਧਿਜਾਈ'॥੩॥ 
ਅੱਗਯੇਂ ਬਿਗਰ” ਸਿੰਘ ਜੇ ਪਾਹਿਂ। ਆਪ ਉਨ੍ਹੋ ਸੋ ਬਿਗਰੈ ਨਾਂਹਿ। 
ਦਿਓ ਟਕੈ ਔ ਰਖੋ ਉਨ ਪਾੜ। ਮਤ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਰਲੈਂ ਉਨ ਨਾਰ”'॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੱਦਯੋ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਕਸੂਰੀਆ ਹਿੰਮਤ ਖਾਨ। 
ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਹਯੋ, ਕਰ ਲਖ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ॥੫॥ 

ਚਪਈ॥ 

ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਉਸ ਯੋ ਸਮਝਾਯੋ। "ਜਿਮ ਤਿਮ ਬੰਦੈ ਮਾਰ ਗਵਾਯੋ'। 
ਬਹੁ ਸਮਝਾਯੋ ਬਾਰਹ ਬਾਰ। 'ਕਸਮ ਕਰਯੋ ਤਮ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ॥੬॥ 
“ਬਾਹਿ ਡੁਬਾਈਅਹਿ ਤੇਲਹ ਮਾਹਿਂ। ਜਿਤਨੇ ਤਿਲ ਉਸ ਸੰਗ ਲਗਾਹਿਂ। 
ਇਤੀ ਕਸਮ ਕਰ ਹਿੰਦ ਮਰਈਏ। ਤੇ ਭੀ ਕਸਮਨ ਤੇ ਨ ਡਰਈਏ॥੭॥ 
ਹਿੰਦੁ ਕਸਮਨ ਪਰ ਜਾਵੈਂ' ਭੁੱਲ। ਮਰੈਂ ਸ਼ਿਤਾਬ ਹਿੰਦੁ ਇਤ ਗੱਲ। 
ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਭੀ ਵਕੀਲ ਘਲਾਯੋ। ਦੇਨ ਲੈਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹੈਂ ਧਿਜਾਯੋ॥੮॥ 
ਤੁਮ ਸਿਖ ਜਿਸ ਕੈ ਕਹਜੋ ਹਮ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਹਮ ਸੇਵੈ ਨਿੱਤ। 
ਤਿਸ ਕੌ ਹਮ ਅਬ ਦੇ ਬਡ ਦੇਸ਼। ਰਹਯੋ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰ ਗੁਰ ਭੇਸ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਦਸ ਭੇਜਯੇ ਤਰਫ਼ ਲਹੌਰ। 
ਸੋਊ ਜੁਗਤਿ ਤਿਨ ਆ ਕਰੀ. ਕਹੂੰ ਸੁ ਆਗੈ ਤੌਰਾਂ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਯੋ ਦਿਲਾਸਾ। ਭੇਜਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਖਾਸਾ। 
'ਤੁਮ ਹਮ ਤੇ ਅਬ ਰੋਜ? ਬੰਧਾਯੋ। ਬੈਠ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸੁਖ ਸੋਂ ਖਾਯੋ॥੧੧॥ 
“ਆਪ ਦੁੱਖ ਕਿਮ ਹਮੈਂ ਦੁਖਾਯੋ। ਮੁਲਕ ਚਹੌ ਤੌ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਯੋ। 
ਖੇਤੀ ਕਰੋਂ ਸੁ ਮਾਫ" ਲਿਖਾਯੋ। ਬਣਜ ਕਹੈ ਤਿਸ ਜ਼ਕਾਤ” ਮਾਫ਼ ਕਰਾਯੋ'॥੧੨॥ 

੪ ਭਾਹ ਛਲ ਕੇ ਤੋਲ /ਦੇਲ/ ੬ /ਏੈਸ਼ ਕਾਰ/ - ਠੱਜੀਨਾ ਲੋਜ /ਇੱਤਾ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਲ਼ੱਟਾ/ ੮ %੫ ਵ? 

ਦਸੀ ਹੁੰਦੋਂ ਹੰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾ/ਕੇਉਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੌ? ੯ ਮਆਫ਼ਾੰ ਲਗਾਨ ਦੰ/ 9੭ ਕਗ; ਟੰਕਸ/ ਰ 



੨੦੦ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚਿਤੈਂ ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਛਲ ਬਲ ਕਰੈਂ। "ਮਿਰਗ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਚਹਿਂ ਫਰੈ”। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ: 'ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸ਼ੇਰ। ਤੁਰਕਨ ਗਲ ਲਗ '=ਹੋਂਹਿੰ ਨ ਘੇਰ'॥੧੩॥ 
ਟਕੇ ਦਏਂ ਤੋਂ ਲੇ ਭੀ ਲੇਇੰ। ਇਕ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਤਉ ਨ ਕਰੇਇੰ। 
ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਰਖਾਹਿਂ। ਇਮ ਕਰ ਤੁਰਕਨ ਹੱਥ ਨ ਆਹਿੰ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਉਨ “ਜੋਹਿ ਕੈ ਸਿਖ ਲਯੋ ਬੰਦਈ ਬੁਲਾਇ। 
ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਛ ਤਾਸ ਕੋ ਸੋ ਲੀਨੋ ਭਰਮਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਬੰਦੇ ਪੈ ਘਲੇ ਵਕੀਲ। 'ਤੁਮਰੇ ਹੈਂ ਏਹ ਸਿੰਘ ਬਖੀਲ“। 
ਤੁਮ ਇਨ ਕੀ ਕਿਮ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ। ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਅਬ ਤੁਮ ਕਿਮ ਡਰੋ॥੧੬॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤੈਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਚਹੈਂ ਅਬ ਤੁਮ ਦੀਏ ਮਾਰੇ। 
ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਵਨ£ ਆਏ ਦਾਸ। ਲੈ ਕੇ ਟਕੇ ਆਵੈਂ ਤੁਹਿ ਪਾਸ'॥੧੭॥ 
ਯੋ ਬੰਦੇ ਕੌ ਬਾਤਨ ਲਾਯਾ। ਲਾਖ ਟਕਾ ਉਨ ਦੇਨ ਨਹਿਰਾਯਾ। 
'ਮੁਰੀਦ ਹੋਨ ਤੁਮ ਨਿਬਾਬ ਚਹੈ ਆਯਾ'। ਇਮ ਕਰ ਤੁਰਕਨ ਲਯੋ ਪੁਚਾਯਾ॥੧੮॥ 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਏ ਟਕੇ ਘਲਾਇ। ਬੰਦੋ ਲੀਨੋ ਬਾਉਲੀ ਲਾਇ। 
ਬੰਦੇ ਕੀ ਤਬ ਅਕਲ ਸਬਿਕਾਈ”। ਜਬ ਤੈ ਮਾਤਾ ਦਈ ਗਵਾਈ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਮ ਭੇਦ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਪਰਤੇ ਤੁਰਤ ਵਜੀਰ। 
ਵਜੀਰ ਵਕੀਲ ਤਬ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖ ਸਭ ਹੀ ਤਤਬੀਰ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁੜ ਸੋ ਵਕੀਲ ਲਹੌਰਹਿ' ਆਏ। “ਦੋਊ ਵੱਲ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਏ। 
ਨਿਬਾਬ ਕਹਸੋ: 'ਅਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੋਹਿੰ ਖ੍ਹਾਰੋ॥੨੧॥ 
ਬੰਦੇ ਉਪਰ ਕਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਥੀ ਦਿਲੀਓਂ ਆਈ। 
ਐ ਜੁ ਤੁਰਕ ਥੇ ਮੁਲਖੇਂ ਨਿਕਾਰੇ”। ਕਸੂਰ ਲਹੌਰ ਆਇ ਬਹੇ ਥੇ ਸਾਰੇ॥੨੨॥ 
ਮੁਹਰੇ ਨਿਬਾਬ ਨੇ ਸਭ ਧਰ ਲਏ। ਡੋਗਰ ਥੱਟੂ”? ਐਂ ਭੱਟੀ ਮੰਗਏ। 
ਦੀਨ ਦੀਨ ਕਰ ਸਭ ਰਲ ਤੁਰੇ। ਆਇ ਲਹੌਰ ਕੇ ਸੋ "ਦਢਿਗ ਜੁਰੇ॥੨੩॥ 

ਹ/ਰਨ ਵਲ/ ੭ ਫੜਨਾ (ਚਾਨੁੰਦੋ// = ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਸ਼ਕਦੇ (ਤਰਕਾਂ ਕੱਲੋ?/ # ਟਹ ਕੂ ਲੇਖ-ਤਾਲ ਕੇ 
_ ਨ#ਡ-੫ਰ8 ਕ/ ੪ ਵੈੰ/ ੬ ਗੱਲਾਂ /ਫ਼ਦ ਲਾ ਕੇ ਭਠਨਾ ਕ/ ੭ /ਵੋਕਾ ਨਈ ਲਾਂਦੀ ਨਹ ਅਕਲ ਮਾਨਾ 

_ ਨਈ ੮ ਤਦਲੰਗ /ਵ8੬ੰਤ ਸ਼ਲੰਲ/ ੯ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਸਤ/ ੭ ਦੋਹਾਂ /ਨੈਠਾਂ ਦੇ ਦੱਹਾਂ (ਮਾਲਲੇ ਤੇ ਸੰਟੋਂ ੋ / 
੦੩. “੫ ੫ ੫ 

ਘਾ ਦ/ 55 /ਨੈਕਾਲੇ ਹੱਟ ਕੱਦੋਂ ਹੱਏ/ 5੭ ਨਾਲੋ ਨੰਜ਼ਾਨ (ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੱਕਾ)// 55 ਨੇੜੇ ਆ ਲਤ) 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੦੧ 

ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਸੱਯਦ ਘਨੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਹੁ ਜਾਹਿਂ ਨ ਗਨੇ”। 
ਰਸਤਖਾਨ ਕੋ ਮੁਹਰੇ ਆਵੈਂ। ਮੁਹਰੈ ਤੁਰਨੋ ਪਿਛੈ ਲੁਕਾਵੈਂ॥੨੪॥ 

(ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤਣਾ) 
ਰ ਦੌਹਰਾ॥ 

ਰਲ ਲਹੌਰ ਡੇਰੇ ਕਰੇ ਅਗੇ ਤੁਰੈ ਕੋਉ ਨਾਹਿ। 
ਕਹੈਂ' ਸੁ ਬੰਦਾ ਆ ਪੜੈ, ਕਰੂਗੁ ਸਭਨ ਫ਼ਨਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਸਭਨ ਅਗੈ ਤੇ ਦਆਵੈਂ ਸੀਂਹਆਨਿ। ਸਭ ਸੇ ਪਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ। 
ਨਾਲ ਜਾਨ ਹੈ ਸੱਭ ਜਹਾਨ। ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਦੀਨ ਇਮਾਨ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸੱਭ ਤੇ ਜਾਨੇ ਨਾਲ ਜਹਾਨ। 
ਅੱਗੇ ਬੰਦੋ “ਜਮ ਦਿਸੈ, ਪਿਛੇ ਮਾਰੈ ਸ਼ਾਹੁ ਜਾਨਿ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਯੌ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। ਮੁਹਰੈ ਮੁਲਾਣੇ ਤੋਰੇ ਲਾਇ। 
“ਕਲਾਮ ਮਜੀਦ ਵੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਾਹਿਂ। ਡਾਰ ਕੂੰਜਨ ਜਿਮ ਪਾਂਤ ਬਣਾਹਿ॥੪॥ 

ਉਨ ਕੈ ਅੱਗੈ ਕਰੇ ਫ਼ਕੀਰ। ਓਇ ਭੀ ਕਰੈ ਸੁ ਅਪਨ ਤਤਬੀਰ। 
ਢੋਲ ਬਜਾਇ ਐਔ ਧਮਾਲ? ਸੁ ਪਾਵੈਂ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿ ਬਾਂਹ ਉਠਾਵੈਂ॥੫॥ 
ਨਿਬਾਬ ਗਿਰਦ ਕਰ ਰੱਥੈ' ਪੀਰ। ਪੜ੍' ਸੈਫ਼ੀਆਂ ਅਪਨ ਤਤਬੀਰ। 
੯ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੈਫ਼ੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੈਂ। ਰਹੈ' ਪਹਿਰ ਅਠ ਨਿਬਾਬ ਦੁਵਾਰੇ“॥੬॥ 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਕਰ ਤੁਰਯੋ ਨਿਬਾਬ। ਡਰ ਨਿਜ ਜਾਨੋ ਯੌ ਕਰੈ ਬਾਬ””। 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਮੈਂ' ਸੋ ਬਿਧਿ ਜਾਣੋ। "ਕਰੈ ਜੁ ਤੁਮ ਕੋ ਸੋ ਮੁੜ ਉਸ ਪਾਣੋ'॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋਉ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਬੀਰ ਜੋ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਨੇ ਕੈਦ'। 
ਕੋਈ ਕਹੈ: 'ਮੈਂ ਪੀਰ ਬਡ ਜਪੀਆ ਤਪੀਆ ਸੈਦ”॥੮॥ 

5 /ਨਣੇ (ਨਹੀਂ ਲਾਂ ਯੋਨਆਰ)/ ੭ ਫਸਤਨ ਸ਼ਾਨ; ਲਾਹੱਠ ਦਾ ਹਕਨ)/ = ਨੰਹਾਂ ਵੀਂ ਡੇ ਆਉਂਦੀ ਐਨ 
ਟਾ ਡਰਾ ਆਈੰਟਾ/ # ਯਮ /ਦਸ਼ਦਨ ਜਮਦੂਤ ਭਾਸਦਾ/ ੫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਗਾੰਫ ਦੀਆਂ ਆਯਤਾਂ/ ੬ ਪੰਗਤ) ਕੁੱਜਾਂ 

ਈਂ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ੰ ਨਤਾਂ ਲਣਾਓਂਦੋ: ਕਤਾਰਾਂ/ਵੋੇਚ ਜਾਂਦ/ ੭ /ਏਕਾ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ, ਨੱਲਾ-ਨੱਖਆ/ ੮ (ਦਸਣ 

ਨੂੰ ਅੰਨ ਕਰਨ ਲਲੀ ਕਲ ਪਕ)? ਕੁਰਾਨ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਆਯਤਾਂ ਪੜ ਕੇਮਤਿ ਛਕਣਾ) ੯ ਦੁਆਲੇ /ਏਰਦ- 
/ਨਰਦ/ 9੦ ਹਾਲ ਲਰਾ ਹਾਲ) 55 /ਲਹਂ/ਨਹਾ ਕੱਈਂ ਤਹ ਨਲ਼ ਕਰਨ ਓਂ ਕੜ ਓਹ ਆ ਮਆਾਫੋਨਨ ਓਸ 

ਟੀ ਕੱਤਾੀ ਨ ਅਨੇਂ #ਆਵੌਗੰ/ ੧੭ ਸੱ ਹਜ਼ਰਤ #ਨਾੰਂ ਦੇ ਵੱਸ /ਵਂ? 



ਜਾ ੨ ਲਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭ ਰਿਜਕ ਲੇ ਖਾਹਿੰ। ਬੰਦੇ ਕੇ ਡਰ ਸੋਂ ਕਿਤੈ ਨ ਜਾਹਿਂ। 
ਆਬੈਂ: 'ਜਹਿੰ ਹੋਗ ਨਿਬਾਬ। ਆਉਗ ਆਪ ਸੁ ਉਹਾਂ ਤਾਬ"'॥੯॥ 
ਕਹੈ, 'ਉਸ ਪੈ ਹੈਂ ਬੀਰ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਉਸ ਗੁਰ ਦਏ ਤੀਰ। 
ਭੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਘਰ ਭਾਰੀ। ਕਦੇ ਨ ਹੋਗ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹਾਰੀ॥੧੦॥ 

ਇਮ ਉਸ ਲੋਕ ਸੁ ਕਹਿਤੇ ਜਾਇੰ। ਜੋ ਜਿਹ ਆਵੈ ਮਨ ਹੀ ਮਾਂਹਿ। 
ਫੇਰ ਨਿਬਾਬ ਨੇ ਘਲੇ ਵਕੀਲ। ਸਾਥ ਮਾਯਾ ਦਈ ਲਦਿ ਕੈ ਫ਼ੀਲ॥੧੧॥ 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਕੇ ਦਾਸਨ” ਕਹਯੋ। 'ਭਲੀ ਭਈ ਤੁਰਕ ਹਮ ਮਿਲ ਪਯੋ। 
ਵੈ ਮੂਰਖ ਇਮ ਸਮਝ ਨ ਕਈ। ਬਿੱਲੇ ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਆਵਤ ਛਈਂ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਵਕੀਲ ਸੁ ਬੰਦੈ ਕੋ ਕਹਜੇ, "ਤੁਮ ਕਹਯੋ ਨਿਬਾਬ ਸਲਾਮ। 
ਮੈਂ ਕਰਨੈ ਆਯੋ ਪੀਰ ਤੁਮ, ਹੁਇ ਸਿਖ ਕਰੂੰ ਤੁਹਿ ਕਾਮ'॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਬੰਦੇ ਸੌਂ ਕਹਜੋ। 'ਤੂੰ ਅਬ ਪੀਰ ਫ਼ਕੀਰ ਬਡ ਲਹਯੋ”। 
ਹਮ ਆਵੈਂ ਤੁਹਿ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਤੁੰ ਇਕ ਥਾਂ ਅਬ ਰੱਖ ਮੁਕਾਮ”॥੧੪॥ 
ਨਯਾਜ਼ਾ ਆਪ ਤੁਹਿ ਘਲੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। ਜਹਾਂ ਕਹੈਂ ਤਿਹ ਲਯਾਵੈਂ ਪਾਹਿ'। 
ਜਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਚਾਹੋ ਸੋ ਲੇਹੁ। ਕਰੋਂ ਉਗ੍ਹਾਹੀ ਮੁਲਕ ਬਸੇਹੁ"॥੧੫॥ 
ਲੋਕ ਗਰੀਬਨ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਦੇਹੁ । ਉਨ ਸੁਖ ਦੇਹੁ ਆਪ ਸੁਖ ਲੇਹੁ। 
ਕਹੈਂ ਤੁ ਖਾਲਸੇ ਹਮ ਕੱਢ ਦੇਵੈਂ'। ਤੁਮ ਸੋਂ ਫਿਰ ਨਹਿੰ ਦੰਗੋ ਕਰੇਵੈਂ॥੧੬॥ 
ਜੇ ਵੈ ਤੁਮਰੈ ਚਰਨ ਆਇ ਪਰੈਂ”। ਤੌ ਇਤ ਦੇਸ਼ "ਮੰਗ ਗੁਜਰੈ ਕਰੈਂ। 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਮ ਲਯਾਏ ਕੁਰਾਨ। ਕਸਮ ਕਰਨ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਜਾਨ'॥੧੭॥ 

ਗਹਿ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਭੇਜਯੋ ਬਹੁ ਸਮਝਾਇ। 
ਬੰਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੁਤੇ, ਸੋ ਲੀਨੇ ਭਰਮਾਇ”॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਈਆਂ। ਕਈਕ ਗੱਲਾਂ ਉਨ ਮਨੋਂ ਬਨਾਈਆਂ। 
ਕਈ ਸੁਲਤਾਨੀ” ਹਿੰਦੂ ਭੁਮਾਏ। ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਸਿਖ ਆਖ ਘਲਾਏ॥੧੯॥ 
9 ਤਾਵ, =੫; ਏੱਕ/ > ਹਾਗੰ/ ਤੇ ਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕਰ! ਲੇਂਲੇਆਂ ਨੰ/ £ ਡਗ, ਦਾਂਹਿਲ਼ਤ, ਅੰਤ (/ਸੈਵੇਂ ਦਹ ਨੂੰ 

/ਲੈੱਲੇ ਟਾ ਡਰ ਹੰਦਾ 2 /ਏਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਟਾ ਡੈ ਖਾਣੀਂ ਜਾਂਦ)?/ ੫ ਸਨ ਗੇੱਲੇਆ ਹੀ ਨਵਾਲ ਨੰ 

ਤਹਾਨੁੰ/ ੬ ਲੱਭਾ ਹੈ ('ਤੰਨੰ ਵੱਡਾ ਚ ਫਕੀਰ ਸਾਟੇਆ ਹ?/ ੭ /ਨੈਕਾਣਨ ਡੌਰਾ/ ੮ ਘਨ ਫਕੀਰ ਦੱ ਗੋਟਾ/ 

੯ ਘਨ) %੭ ਲੋਠਕ) 55 ਦੈ ਜਾਣ (ਐਨੀ ਪੈ ਜਾਣ)/ 5੭ ਆਨ-ਤੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ) $= ਛਲ ਲਏ)? 

95 ਸਕਾਂ (ਨਲ਼ਤਾਨ੍? ਸਰਵਰ ਏ /ਹੰਦੂ $ਘਾਲ਼ਕ ਲੈ ਡਟਸਾ ਤੋ /ਨਕਾਦ (ਨਨ? ਨਹਾ ਪਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਂ 
2/ਜਦਾਂਨਤ/ 

ਹੂ 
ਟ 
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ਕਹੈਂ, 'ਡੇਰੋ ਹਮ ਕਿਸ ਵਲ ਲਾਵੈਂ?' ਬੰਦਾ ਕਹੈ, 'ਤੁਮ ਜਿੱਧਰ ਭਾਵੈ'। 
ਐਸੀ ਤੌਰ ਸੇ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾਯੋ। ਆਪ ਚੁਤਰਫੈ ਡੇਰਾ ਲਵਾਯੋ॥੨੦॥ 
ਐਸੀ ਐਸੀ "ਬਾਤਨ ਲਾਏ। ਡੇਰਾ ਕੀਨਾ “ਢਿਗ ਢਿਗ ਜਾਏ। 
ਔਰ ਦਰਬਾ ਤਿਨ ਦਈ ਘਲਾਇ। ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਕਿਛਕ ਦਿਵਾਇ॥੨੧॥ 
ਬੰਦੇ ਕਾ ਦਲ ਜਹਿੰ ਕਹੀਂ ਜਾਵੈ। ਉਤ ਵਲ ਤੁਰਕ ਨ ਕੋਈ ਧਾਵੈ। 
ਬੰਦੈ ਕੈ ਕਰੇਂ ਤੱਦੀ£ ਲੋਕ। ਸੋ ਟਲ ਜਾਵੈ ਕਰ ਦਿਲ ਸ਼ੋਕ॥੨੨॥ 

ਬੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਦਿਲ ਬਡ ਖ਼ੌਫ਼ ਥੋ, ਕਿਮ ਕਿਮ ਅਗੇ ਤੁਰਾਹਿਂ। 
ਵਹਿ ਜਾਣੈਂ 'ਹਮ ਨਹਿੰ ਬਚੈਂ', ਥਰ ਥਰ ਰਿਦੈ ਕੰਪਾਹਿਂ“॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਗੈ ਸੁਨੋ ਬੰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਮਝਯੋ ਨ ਕੁਛ ਵਹਿ ਤੁਰਕਨ ਘਾਤਾ। 
ਨਾਹਿੰ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਡ “ਨਾਂਢੋ ਕਰਾ। "ਨਾਂਹਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਉਸ ਬਹੁ ਭਰਾ॥੨॥ 
੯ਲਰਨ ਭਿਰਨ ਕਛੁ ਕੀਓ ਨ ਕਾਜ। ਹੁਤੋ ਫ਼ਕੀਰ ਕਰ ਜਾਣੈ ਕਯਾ ਰਾਜ। 
ਕਹੈ, 'ਤੁਰਕ ਮੋ ਤੇ ਗਏ ਹਾਰ। ਮਾਰ ਡਾਰੇਂ ਮੈਂ ਵਡੇ ਸਿਰਦਾਰ॥੩॥ 
ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਨ ਲਖੀ"” ਕਰਾਮਾਤ। ਅਬ ਬੰਨ੍ਹ ਆਏ ਮੋ ਪੈ ਹਾਥ। 
ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੁ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਅਏ'"। ਕਿਆ ਭਯੋ .ਜੁ ਸਿੰਘ ਨਠ ਗਏ॥੪॥ 
ਜੋ ਹਮ ਸੇ ਵੈ ਦਗਾ ਕਮਾਵੈਂ। ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਸਬਹ ਹਿਰਾਵੈਂ। 
ਇਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤੁ ਇਨ ਪਰ ਪਾਂਹਿ। "ਹਮਰੀ ਮੌਤ ਏਹੀ ਮਰ ਜਾਂਹਿ'॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਬੰਦੋ ਬਾਤ ਕਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਗਰਬਾਇ”₹। 
ਧੀਰੀ ਧੀਰੀਂ" ਭਾਂਤ ਸੋਂ ਲਈ ਤੁਰਕਨ ਜੁਗਤ ਬਨਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਸਤ ਵੜਨ ਤੁਰਕ ਉਤਨੀਕੁ ਦੇਹਿੰ। ਜਿਤਨੀਕ ਨਿਤਪੁਤਿ ਖਾਇ ਵੈ ਲੇਹਿਂ। 
ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਉਨ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਦੇ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਕੰਮ ਬਨਾਏ॥੭॥ 
ਝੁਠੀ ਬਾਤਨ ਬੰਦੋ ਲਾਯੋ। ਵਹੁ ਜਾਨੈ ਇਨ ਸੱਚ ਕਮਾਯੋ। 

5 ਲੱਠਾਂ /ਫ਼ਦ ਲਾ ਕ/ ੭ ਨੇੜੇ-ਨੰਤੇ /ਲੱਏੇ ਦੇ ਡੰਠੇ ਏ)/ ੨ ਆਇਆ ਰਨ ਪੈਲੋ/ £ ਤਅੰਦਾਂ ।%) ਜਲਮ 

ਵਧੱਕ7 ਲ਼ਥਰਟਸਤਾੰ/ ੫ ਕੱਥਦੇ ਸਨ (ਡਰ ਨਾਲ)// ੬ #ਆਲਨ ਦੀ ਝਲ/ .੭ ਖੜਾ ਕੱਧਾ ਝਣਇਆ/ 

੮ ਰਸ਼ਦ ਪਾਣਾ ਲਾਂ ਨਾ ਕੱਤ ੯ ਲੜਨ-/ਭੜਨ' ਦਾ ਢੰਗ ਸੰਨ-ਸੁੱਨ ਦੀ ਤਦਲੀਓ/ 9੭ ਵੰਖ/ 

595 ਆ2/ ੧੭ ਸ਼ਤਾੰ ਅੰਤੇ ਇਹ ਮਰਨਨੰ/ 9= ਹੰਕਾਰ ਕੱਦਾ/ 9੪ .ੱਟਨੇ ਆੰਹਲੇ/ 



੨੦੪ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਦੇ ਕਹੈਂ: 'ਪਰਵਾਨੋ ਸ਼ਾਹ ਆਯਾ। ਤੁਮ ਕੋ ਮੁਲਕ ਪਹਾੜ ਲਿਖਾਯਾ॥੮॥ 
ਸਾਥ ਦੁਨ” ਤੁਹਿ ਦਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੰਮੁ ਲਾਕ ਐ ਲਾਕ ਹਰਿਦੁਵਾਰੀ। 
ਔਰ ਕੋਉ ਲੇਹੁ ਜੋ ਲੋੜਿਓ। ਅਬ ਲੈ ਲਓ ਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਛੇੜਿਓ'॥੯॥ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਕੋਉ ਆਖੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹਿ ਥੋ ਬੰਦੋ ਸੋ ਜਾਨੀ ਜਾਨ। 
ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਛਲਨ” ਕੋ ਕਰੀ ਕਿਮ ਨਾਹਿ ਪਛਾਨ?॥੧੦॥ 

ਉੱਤੁ ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੈ ਤੇ ਯਿਹ ਚੂਕ ਸੁ ਭਈ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁ ਮਾਤਾ ਗੁੱਸੇ ਕਈ। 
ਦੂਜੋ ਲਯੋ ਉਨ ਜਤ!” ਗਵਾਇ। ਨਾਰਨ“ ਬਹੁ ਪਰਵਿਰਤਯੋਂ ਜਾਇ॥੧੧॥ 
ਤੀਜੇ ”ਬੀਰਨ ਵਿੱਦਜਾ ਗਈ। ਉੱਡਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੀ ਖਈ। 
ਚੌਥੀ ਪੌਥੀਂ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਮਾਹਿ। ਸੁਧ ਸੈਨ ਕੋ ਸੌਂਪੀ ਵਾਹਿ॥੧੨॥ 
ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿੰਦਜਾ ਕਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਥ ਗੁਰ “ਬਿਗੜ ਸੁ ਪਰੀ। 
ਸਤਵੈਂ ਉਨ ਪੰਥ ਆਪ ਚਲਾਯੋ। ਅਨਵੈਂ ਬੇਟੀ” ਉਸ ਤੀਯਾ ਦਬਾਯੋ॥੧੩॥ 
ਨੌਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਥੀ ਮੁਖਤ”" ਉਨ ਪਾਈ। ਦਸਮੈਂ ਬਹਯੋ ਵਹਿ ਛੋਡ ਕਮਾਈ। 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਮੁਖਤਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਮਹਿੰਗ ਬਿਕਾਏ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਜੋ ਜਾਦੂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁਤੀ, ਅਪਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਗੈਰ। 
ਉਹ ਭੀ ਦਗੋ ਸੁ ਦੇਤ ਹੈ, ਔਸਰ"” ਅੰਤਹਿ ਬੇਰ”₹॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭਗਵਾਨ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਤੋਂ ਸਾਸਾਂ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹਵੈ। 
ਜਾਦੂ ਦਾ ਬਲ ਸੇਵਾ ਤਾਂਈਂ। ਸੇਵ ਛਡੀ ਤੇ ਸੋ ਛਡ ਜਾਹੀ॥੧੬॥ 
ਬੰਦੇ ਭੀ ਸਸਤੀ ਥੀ ਆਈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਥੀ ਬੰਦੇ ਭੁਲਾਈ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਚਾਕਰ, ਰਾਜ, ਗੁਮਾਸ਼ਤੋ£, ਜੰਤਰ, ਸਿੱਧੀ, ਛਾਮ”“। 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਇਨ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੈਸ ਬਨੇਰੇ ਕਾਮ॥੧੮॥ 

9 ਦੁਨ (ਡੰਹਰਾਦਨ? ਦੀ ਵਾਦ/ ੭ ਤਕ, ਤਾਈ? ੨ ਛਲ ਦ8 ਖੱਲ ਦੰ/ ੬ ਨੁਹਮਚਰਲ, ਲਤ ਸਤ/ 

੪ /ਸਤ੍ੁਰੀਆਂ/ ੬ ਪਰਨਆ ਲਈਆ! /ਵਆਹ ਲਲੀਆਾਂ/ ੭ /ਨੱਨੀਂ ਨਲ ਲਵੰਜਾਂ ਲੀਰਾਂ /ਵਚੋ' ਇੰਹਾਂ ਨੂੰ 

ਝਲਾਉਣ ਦਾ /ਵਧਾੰ ਲਾਂਦਾਂ ਰਹ# ੮ ਮੰਤਰ /ਵਾਂਦਆ ਦੀ ਅਸ਼ਤਕ/ ੯ /ਵਨਤ ਨਲ 5੦ /ਏਸ਼ਤਨਾਂ ਦਾ 

ਨਵਾ ਸਨ ਘੱਤਰਾੀਂ / 55 ੭%ਫਤ/ 9੭ ੭%ਵਨਨ, 7 ਸੰਕਾ/ ੧= ਵਾਰ/ ੧੪ ੭#਼ਤਾਗ ਮਨਆੀ/ 

98 ਛਾਈ? % ਕਾਂ (ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਲੈਠੇ ਹੋਟ ਕਾਂ ਵੱਲ /ਇਨਾਂ ਦਾ /ਵਲਾਹ ਨਾਂ ਕਰੀਏ)/ 



ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਤੁਰਕਨ ਘੇਰੋਂ ਕੀਯੋ ਬੜ ਨਿਕਲਨ ਨਹਿੰ ਦੇਹਿੰ। 
ਤਬ ਲੋਗਨ ਦੁਖ ਪਾ ਕਹਜੇ, 'ਇਹ ਹਮ ਸੋ ਦਗਾ ਕਮੇਹਿਂ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਬਡ ਮੁਖਤਯਾਰ। ਇਨ ਪੈ ਕਰੀ ਸਿਖ ਗ੍ਰੀਬਨ ਪੁਕਾਰ। 
'ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਤੁਮ ਭੀ ਬੁਧਿ ਨਾਸ॥੨॥ 
ਤੁਰਕ ਕਰਤ ਹੈਂ ਹਮ ਸੋ ਛਲ। "ਕਹੋ ਨ ਸਚ ਤੁਮ ਬੰਦੇ ਸੋਂ ਚੱਲ। 
ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਮ ਅਕਾਰਥ ਮੁਵਾਓ। ਲੜਨ ਨ ਦੇਹੋ ਇਮ ਕੈਦ ਕਰਾਓ॥੩॥ 
ਜਿਨ ਕੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਨਾਯੋ। ਉਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਂਹਿ ਫਸਾਯੋ। 
ਸੋ ਨਠ ਗਏ ਇਸ ਤੌਰ ਪਛਾਨੇ। ਰਸਨ 
ਜਬੈ ਪਰੁਗੁ ਬੰਦੇ “ਪਰ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਨਠ ਜਾਉਗ ਕਰ ਬੀਰਨ 
ਸੌ ਪਚਾਸ ਕੋਹ ਇਹ ਉਡ ਜਾਉਗ। ਸਿ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਮੈ ਖੁਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫਸੇ ਗਰੀਬ ਸੁ ਆਇ। 
ਤੁਮ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਓ ਲਿਓ “ਪਹਿਰ ਐ ਖਾਇ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸੁਨ ਉਨ ਮੁਖਤਯਾਰਨ ਭਾਖੀ£। ਵਹੁ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਮ ਬਨੈ ਨ ਆਖੀ। 
ਕਯਾ ਜਾਣੈ ਉਸ ਕਯਾ ਦਿਲ ਆਈ। ਹਮ ਕੋ ਬਨੈ ਨ ਗਲ ਪਲਟਾਈ॥ ੭॥ 
ਦੇਵੈਂਗੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ। ਹਮ ਗੁਰ ਧਾਰਯੋ “ਬਿਸਵੇ ਬੀਸ। 
ਤੁਮਰੀ ਖਾਤਰ ਇਤਨੀ ਆਖੇਂ। ਆਪ ਚੱਲ ਸਭ ਦੇਖੋ ਆਂਖੈਂ॥੮॥ 
ਉਨ ਕੌ ਮੁਹਰੈ ਕਰ ਕੈ ਤੁਰੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਜਾ ਉਨ ਪੈ ਖਰੈ”। 
ਜਾ ਅਰਦਾਸੀਅਨ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਖੜ ਹਜੁਰੀ ਪਾਸ॥੯॥ 
ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ: 'ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਆਇ। ਹਮ ਜਾਨਯੋ ਤੁਮ ਲੋਕਨ ਬਹਿਕਾਇ'। 
ਹਮ ਕੋ ਤੁਰਕ ਇਹ ਮਾਰਨ ਆਏ। ਬੰਦੇ ਨ ਸਮਝੀ ਤੁਮ ਚਹੌ ਸਮਝਾਏ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਯੋ ਛਡ ਜਾਇਗੋ ਬੰਦਾ ਪੜੀ ਅਤ ਭੀਰ"। 

5 ਤਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇ ਨੂੰ /ਏਹ ਗੱਲ ਕਹ ਨਾ (ਲੋਲ-ਝਾਲ ਦੀ ਲੋਨ ਦਾ ਲੰਦਨ ਪਲੋਨ ਕੱਦਾ /ਨੇਆ 2)/ 

2 ਭੱਤਾ ਝਣੌਗੀ/ ੨ ਆਹਨ ਤੇ ਖਾ ਫਾੰ/ਲੇਆ/ ੪ ਕਹੰ/ “ ਵੀਹ #ਵਸਵੇ ਰੇ /ਨੋਸ਼ੇ ਤੇ /ਵਲਵਾਸ ਨਾਲ 

/ਨੈਰਸੰਦੇਹ/ ੬ (ਹੱਲ) ਜੰਤ ਕੰ/ ੭ ਖਤ ਖ਼ਲੌਤ/ € ਵਰਗਲਾ /ਇੱਤਾ ਹੈ (ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਤਹਾਣੂੰ)/ ੯ ਭੱਠ; /ਨਘਤਾ/ 



੨੦੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਯਹ ਤੋ ਬਾਤ ਨ ਹੋਇਗੀ ਸਾਖੀ ਬਚ" ਯਹਿ ਬੀਰ॥੧੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਤੁਮ ਸੰਗ ਨਿਬਾਹੋਂ। ਸੱਤਿ ਬਚਨ ਅਬ ਉਡ ਨਹਿੰ ਜਾਵੇ'। 
ਯਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਡਨੋ ਛੋਡਯੋ। ਮਰ ਸੁ ਗਯੋ ਅਰ ਪੁਣ ਨਹਿ ਛੋਡਯੋ॥੧੨॥ 
'ਇਹ ਜੁ ਤੁਰਕ ਹਮ ਮਾਰਨ ਆਯੋ। ਇਨ ਨੇ ਹਮ ਸੋਂ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਯੋ। 
ਹਮ ਭੀ ਆਖਰ ਮਰਨੋ ਆਹਿ। ਜਿਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨੋਂ' ਸੋ ਨਨ ਜਾਹਿ॥੧੩॥ 
ਹਮ ਭੀ “ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਾਵੈਂ। ਸਿਰ ਆਈ ਕਿਮ ਅਬ ਨਠ ਜਾਵੈਂ। 
ਆਗੈ ਭੀ ਸਿਰ ਗੁਰੂਅਨ ਦੀਓ। ਹਮ ਭੀ ਚਹੈਂ ਉਮ ਸਾਕੋ ਕੀਯੋ॥੧੪॥ 
ਤਲਵਾਰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਮੁਕਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਸੀਸ ਲਗਾਇ ਇਨ ਦ੍ਗਾਹੋਂ ਗਿਰਾਹੀਂ। 
ਹਮ ਕੋ ਭੀ ਅਬ ਸਿਰ ਪਰ“ ਆਯੋ। ਹਮ ਭੀ ਚਹੈਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਗਵਾਯੋ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੁਪ ਕੀਨ। 
ਸੋ ਵਹੁ ਚੁਬਾਰੇ ਵੜ ਬਹਯੋ, “ਬਾਰ ਸੁ ਤਖਤੇ ਦੀਨ॥੧੬॥ 

ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 
(ਅਬ ਇਨ ਮਾਰ ਘਟਾਈਏ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਅਬ ਭਯੋ, ਤੁਰਕਨ ਯੋ “ਲਖ ਲੀਨ। 
'ਅਬ ਇਨ ਮਾਰ ਘਟਾਈਏ', ਸਲਾਹਿ ਬੈਠ ਉਨ ਕੀਨ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਗੇ ਸੁਨੋ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਘਾਤ। ਉਨ "ਜੋਹਿ ਲਈ ਬੰਦੇ ਸਭ ਬਾਤ। 
ਗਈ ਲਖੀ ਬੰਦਯੇਂ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਬ ਅਕਲ ਰਹੀ ਜਾਤ॥੨॥ 

9 ਭਜਨ (/ਏਸ਼ ਲੀਨ ਲਹਾਏਰ ਦਾ/ਹਾ ਸ਼ਰਨ ਨਕ ਭਰਦਾ ਹੰ)/ ੭ ਤੁਰਕਾਂ/ਸਰ ਆਪਣਾ ਸੰਨ ਲਾਵਾਲੀ/ 
ਤੌ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਲ਼ (ਲੱਟਆਂ ਵੱਢਆਂ?/ ੬ ਡੰਨ /ਦ%'ਨ/ ੫ ਅਠ %ਤ/ ੬ ਆਰਨਨ ਨਲ ਕਰਨ 

੭ ਦਰਵਾਲ਼ੇ ਟ /ਭੱਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਲ/ ੮ ਕਨੰ- ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ ਮਾਲ ਆਸਕਾਰੀਆਂ ਦਾ /ਏਕਾ ਰੱਦ ਕਾਲੂ 

ਲੰਕਾ ਖੌਤਾਂ /ਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਨ ਦੀਂ ਘਨ ਵੇਲ ਕੇ ਕਹੀ ਨਾਲ਼ ਵੱਟਾਂ ਮਵਾ /ਇੰਦੋ ਸਨ 2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ /ਲੈਲ 

#ੰਦ /ਏਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਰਨਾ' ਕਾਂਹੇਂਦੇ ਨ) /ਏਹ ਘਦ ਲਟ ਸਲ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰ ਭਾਵ 

੭ ਹਾੰ ਖੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਲੌਣਾ (ਵੌ% /ਨੋਰੈ ਸਾਏ ਕਹੀ ਕਰ ਆਵੈ-ਗ: /ਵ: 9੦੭/ ਕਹੀ ਫਤੂਨ; ਕਗਾੰ 

/ਛਤਨਾ- %/ਇ ਟਾ ਭਾਵ ਵਾੰ/ਇਸ ਕਾਰ ਆੰ/ਨੇ ਫੰਜ ਟੇ ਅੰਨੇ ਅੱਠੇ /ਏਕਾ ਟੱਲੀ ਕਹੀਂ ਆੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈ ਕੇ 

ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੀਆ) ੯ ਵੇਖ /ਨਿਆ/ 92 ਵੋਲ ਪਰਲ ਲਟ ਟੱਹ ਲਣੰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੦੭ 

ਰਸਤ! ਘੱਲਨ ਤੇ ਦਈ ਹਟਾਇ। 'ਨਾਂਹਿ ਜ਼ਖੀਰੋ ਹੈ ਉਸ ਪਾਹਿ”। 
ਅਨਾਜ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੂਹੈਂ। ਨੀਰੇ ਬਿਨਾ ਘੋੜ ਮਰ ਜੈਹੈਂ॥੩॥ 
ਅੱਗਜੋਂ ਬੰਦਾ ਬੂਹਾ ਨ ਖੋਲ੍ਹ। ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਯੋ ਮੁਖੋਂ ਨ ਬੋਲੈ। 
ਜੋ ਲਯਾਵਤ ਥੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਤ। “ਸੋ ਇਨ ਕੀ ਕਰ ਲਯੋ ਬੰਦਬਸਤ'॥੪॥ 
ਇਮ ਤੁਰਕਨ ਕਰ ਲਈ ਸਲਾਹਿ। ਮਾਰ ਲੋਕਨ ਯੌ ਦਏ ਘਟਾਇ। 
ਤਬ ਸਯਾਨਨ! ਨੇ ਅਸ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਮਾਰੋ ਸਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੁਲਾਯੋ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸਜਾਨਨ ਐਸੇ ਕਹਯੋ, 'ਅਬ ਇਨ ਦੈਂ ਚਮਲਾਇ। 
ਜਬ ਇਹ ਨਿਕਸੈਂ' ਹੁਇ ਘਨੇ, ਤਬ ਸਭ “ਲਈਏ ਘਾਇ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਨੇ ਦਯੋ ਦਿਲਾਸਾ। 'ਮੈਂ ਅਬ ਕਰਵਾਯੋ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਖਾਸਾ। 
ਤੁਮ ਕੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਲਿਖ ਦਏ ਪਹਾੜ। ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਕਰ ਬਹੁ ਕਰਾਰ॥੭॥ 
ਮੈਂ ਆਖਯੋ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਤੀ। ਤੈਂ ਉਸ ਕੀ ਕਿਮ ਸਾਰ ਨ ਜਾਤੀ। 
ਤੁਮ ਨਿਜ ਮਾਤਬਰ” ਦਿੱਲੀ ਤੋਰੋ। ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਉਂ ਰਲਾਇ ਕੁਛ ਔਰੋ॥੮॥ 
ਸੋ ਅਬ "ਬੇਸ਼ਕ ਚੜ੍ਹਾਓ ਕਹੀਆ। ਲਓ ਖਰੀਦ ਖਾਨੇ ਜੋ ਚਹੀਆ।। 
ਸੁਲਤਾਨੀ ਭਏ ਥੇ ਸਿਖ ਜੋ ਆਏ। ਉਨ ਕਰ ਦਗ਼ੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮਾਏ॥੯॥ 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਸਿੱਖਨ ਮੰਨ ਲਈ। "ਸੁਨਤ ਕਹੀ ਉਨ ਛੋੜੇ ਦਈ। 
ਮਨਸਾ" ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਭਈ ਪੂਰੀ। ਜਿਮ ਚਾਹਤ ਥੋ ਤੁਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦੀਨੀ ਕਹੀ ਚੜ੍ਹਾਇ ਉਨ, ਲਖਯੋ ਨ ਉਨ ਕੇ ਪੋਚ"”। 
ਬੈਰੀ ਦਗ਼ਾ ਸੁ ਸਭ ਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਚ₹॥੧੧॥ 
ਹੁੰਡੋ'$ ਜਿਮ ਪਾਛੇ ਹਟੇ, "“ਸਿੰਘ ਸੰਗੁੱਚੀ ਖਾਇ। 
ਬੈਰੀ ਜੋ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਇਨ ਤੇ 'ਨਹਿੰ ਪਤਿਆਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਕਹੀ ਛਿੜੀ ਤੁਰਕਨ ਲਖ ਲਈ। ਕਈ ਕੋਸ ਲੌ ਦੂਰ ਸੁ ਗਈ। 

$ ਠਸ਼ਦ ੪ਟੀ #ਨ ਦਠਣਾ: ਰਸਨ) ੭ ਪਾਲ ਕੱਠ/ = ਓਹ ਸੜ ਲਸਦ ਵਸ਼ਟ ਸੰਦ ਕਰ ਲਈ 

8 /ਨਆ/ਠੋਆਂ ਨ/ ੫ ਰਲਾ ਰਲਾ ਕੇ (ਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਕੰ? ਆਲੰ/ ੬ /ਨੈਕਲਣ (ਲਹ .ਨੱਖਿਆ #ਵੇਲ)/ 

-੭ ਆਰ ਲਣਏ/ ੮ ੭%ਤਲਨ, ਭਰੌਜੋਨੋਨ ਨਜ਼ਟੰਕਾ/ ੯ ਲੋਸ਼ਕ ਕਹਾਂ ਲੜਾਓ- ਭਾਵ ਨ ਯਮਨ ਫਸਲ 

ਵਲ ਹੈ ਕੱਛ ਲਵ? 5੦ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਣਨਆਂ ਹਾੰ ਛੱਡ /ਦਤ0ਆਂ (/ਏਤਨੇ 
/ਨੋਹਰਾਚੰਤ ਹੈਂ ਗਏ)/ 59 /ਏੈਂਫਾ/ ੧੭ ਛਲ; ਫਠੌਲ/ 3ਤ /ਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਕੌ/ ੧੪ ਹੰਡ, ਹੜੂ; 

ਹੰਭਿਆ- ਮੰਡ! ਝੱਟਾ/ 5੫ ਲੋਨ, /ਨੇਵੇੱ ਸੋਨ ਤੋਂ ਡਠ ਕੇ ਝੱਟਾ/&ਛਾਂਹ ਹਟ ਸ਼ਾਦਾ 2) %੬ ਭਗੌਸ਼ਾ ਨਾਂ ਕਠ/ 

$੭ ਲੰਦੇ ਦੀਂ ਡੀ ਖਤ ਕੱਛਣ ਲੱਗਾ (/ਏਹ ਵੇਖ ਕ) ਕਛਦਾਂ ਕੱਛਦਾੀਂ ਕਲੀ ਕੌਹ ਦੂਰ /ਨੈਕਲ ਗਣੰ/ 



੨੦੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਗੈਲ' ਹੱਲੋ ਕਰਾਯੋ। ਸਿੱਖਨ ਦੇਖਯੋ ਤੁਰਕ ਦਲ ਆਯੋ॥੧੩॥ 
ਚੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਡੇਰੇ। ਹੁਇ ਚਉਤਰਫੋਂ” ਸਿੱਖ ਉਨ ਘੇਰੇ। 
ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਭੀ ਯਹ ਮਨ ਮਾਨੀ। 'ਅਬ ਨਹਿੰ ਛੂਟਤ ਹਮਰੀ ਜਾਨੀ॥੧੪॥ 
ਹੁਵੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਨੋਂ ਦਨ ਸੰਕਾਵੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁ ਜਾਨ ਗਵਾਵੇਂ। 
ਦੀਨ ਮਜ਼੍ਹਬ ਕੋ ਜੁੱਧ ਭੀ ਆਹਿ। ਅਬ ਹਮ ਨੱਠੇ ਛੁਟੈਂ ਭੀ ਨਾਂਹਿ'॥੧੫॥ 
ਅਗਜੇਂ ਭੀ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਬੰਦੂਕ ਕਮਾਨ ਫੜ ਤੇਗ਼ ਖਲੋਏ। 
ਮਾਰ ਦੁਤਰਫੋਂ ਹੋਣੈ ਲਾਗੀ। ਫਿਰੈਂ ਸੂਰ” ਹਥ ਤੇਗਨ ਨਾਂਗੀ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਪਿੱਛੇ ਤੌ ਫਿਰੈ, ਜੌ ਕਹੂੰ ਠਿਕਾਨਾ ਹੋਇ। 
ਜੀਵਨ ਨ ਜਾਪੈ ਉਨ ਕਿਮੈ, ਮਰੇ ਅਗੇ ਹੁਇ ਹੋਇ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖੜ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਏ। ਹਟੇ ਨ ਪਿੱਛੇ “ਪਗ ਅੱਗੇ ਧਾਏ। 
ਭਰੀ ਬੰਦੂਕ ਸੋ ਦਈ ਚਲਾਇ। ਫੇਰ ਨ ਨਿਕਸਨ ਦੀਨੀ ਕਾਇ॥੧੮॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਫੜ ਲਈ ਤਲਵਾਰ। ਜਿਸੈ ਚਲਾਈ ਤਿਸ ਕਰ ਗਈ ਪਾਰ। 
ਤੀਰਨਦਾਜ£ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਨੇਜਨ ਵਾਲਨ ਨੇਜੇ ਖੁਭਾਏ॥੧੯॥ 
ਬਰਛਨ ਵਾਲਨ ਬਰਛੀ ਲਾਈ। ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। 
ਤੁਰਕ ਭੀ ਮਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਤਾਣ। ਇਮ ਬਡ ਮਚ ਗਯੋ ਉਹਾਂ ਘਮਸਾਣ॥੨੦॥ 
ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਜ ਸੰਕ” ਨ ਕਰੈਂ। ਤੁਰਕ ਲਰੈਂਦ ਅਰ ਜਾਹਿੰ ਭੀ ਟਰੈ'। 
ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੁਖ ਪਰ ਲੇਹਿੰ। ਤੁਰਕ ਪੈਰ ਕੁਛ ਪਿੱਛੈ ਦੇਹਿੰ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕ ਤੌ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਬਚੈਂ, ਸਿੰਘਨ ਪਿੱਛੋ ਨ ਥਾਨ'। 
ਸਿੰਘਨ ਆਸਾ ਛੁਟ ਗਈ, ਤੁਰਕ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਾਨ॥੨੨॥ 
ਇਕ ਡਿਗੇ ਤੁਰਕ ਦੁਇ ਆਵੈ, ਦੁਇ ਡਿੱਗਯੇਂ ਆਵੈ ਚਾਰ। 
ਚਾਰ ਮਰੇਂ ਅਨ ਆ ਖੜੇ, ਕਿਮ ਹੋਵੈ ਉਨ ਕੀ ਹਾਰ॥੨੩॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 
ਜੋ ਸਿੱਖ ਓਥੇ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੈ। ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। __ 
“ਜਬ ਲੌ ਸਾਸ ਉਸ ਤਨ ਮੈਂ ਰਹੈ। ਆਉ ਆਉ ਕਰੈ ਐਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹੈ॥੨੪॥ 
੧੧ਅਧ ਸਸਕਤ ਲੌ ਟਲੈ ਸੁ ਨਾਂਹਿ। ਉਇ ਭੀ ਸਸਕਤ ਛੋਡ ਨ ਜਾਹਿੰ। 

$ /ਨਡੋਂ? > ਦਦ੍ਹਾਂ ਪਨੇਆਂ ਤੌਂ (ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਨੱਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ /ਨਆ?/ = ਨਾ ਸੰਨ (ਹੁਣ ਡਰੋਂ ਨਾ 
5 ਨਠਾਏ ਲੌ ( ਹੱਥਾਂ /ਵੇਦ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕ?/ ੫' ਪੰਠ ਅੰਨੇ ਹਾ ਅੱਲੇਂ ਰੱਖਦੇ ਗਈ/ ੬ =ਨੌਰਾ 

ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ/ ੭ ਸੰਕੋਚ/ ਟ ਲੜਨ? €' ਸਨ ਨਰ੍ਹਾ/ 9੭ ਸਟ ਤਕ/ 55 ਅੱਧੇ /ਨਿਸਕਦੇ ਹੱਛੇਂ ਵੱ੪ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੦੯ 

ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਜੁਧ ਇਮ ਭਜਯੋ। 'ਰਖ ਲੈ" ਮੁੰਹੋਂ ਨ ਯੋਂ ਕਿਨ ਕਹਯੋ॥੨੫॥ 
ਸਿੱਖਨ ਕਰੀ ਨ ਪਾਣੀ ਆਸ। ਦੀਓ ਨ ਲੀਓ ਇਮ ਛਡ ਦਏ ਸਾਸ। 
ਇਕ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੌ ਦਸ ਦਸ ਘੇਰੈਂ। ਕਿਤ ਦੌੜੈਂ ਮੁਖ ਕਿਤ ਵਲ ਫੇਰੈਂ॥੨੬॥ 
ਜਿਮ ਸੌਂਚੀ” ਮੈਂ ਇਕ ਪਿੜ ਮੱਲੈ। ਦਸ ਪੜੈਂ ਚੁਤਰਫੋਂ ਦੇਖ ਇਕੱਲੈ। 
ਜਿਤ ਵਲ ਸਿੰਘ ਕਰੇਂ ਵਹਿ ਦੌੜ। ਤੁਰਕ ਪਿੱਠ ਦੈ ਨੌਠੈਂ ਕਰ ਧੌੜ॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰਤ ਥਕ ਗਏ ਹਾਥ। 
ਇਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਦਸ ਆਵੈਂ, ਫਿਰਨ ਨ ਦੇਵੈ ਮਾਥ॥੨੮॥ 
ਇਕ ਕੀ ਦਾਰੂ ਦੁਇ ਕਰੈ', ਦੁਇ ਕੀ ਆਖੇਂ ਚਾਰ। 
ਜਦ ਕਦਿ ਥੋੜਨ ਕੋ ਘਣੇ, ਲੇਵਤ ਹੈਂ ਸੋਊ ਮਾਰ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤਨ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਸੁ ਦਏ। ਇਮ ਕਰ ਸਿੱਖ ਉਹਾਂ ਮਰ ਗਏ। 
ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਉਇ ਲੈ ਮੁਏ। ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਨ ਖਾਲੀ ਵਏ॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਨਿਕਸ੍ਯੋਂ ਸੋ ਨਹਿਂ ਵੜਯੋ ਖਬਰ ਬੀ ਕਰਨ ਨ ਜੋਗ। 
ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ “ਚਾਮਲ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸਭ ਲੋਗ॥੩੧॥ 

ਪੁਸੰਗ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਹੱਲੈ ਕੀਯੋ ਕੋ ਲਿਖਯਤੇ 
('...ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਇਤ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰੈ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਕਹੀ “ਮਾਰੀ ਜਬੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਗਰਬਾਹਿਂ”। 
'ਕਰ ਹੱਲੋਂ ਮਾਰੋ ਗੜ੍ਹੀ ਅਬ ਕਿਮ ਚੁਪ ਬਹਾਹਿਂੰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਨਹਿੰ ਪੌੜੀ ਘੜਾਈ। “ਔਰ ਪਿੰਡਨ ਤੇ ਚੱਕ ਮੰਗਾਈ। 
ਦਾਰੁ ਸਿੱਕਾ ਦੀਓ ਬਰਤਾਇ। ਤੋਪ ਜੰਬੁਰਨ ਦੀਨੇ ਲਾਇ॥੨॥ 
ਫੌਜ ਕਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਹੋ। ਗੜ੍ਹੀ ਘੜੀ ਮੇਂ ਹਮ ਤੇ ਲੇਹੋਂ। 
ਫੌਜ ਚੰਗੇਰੀ ਲਈ ਹੈ ਮਾਰ। ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ ਭੁਖੀ ਹਾਰ॥੩॥ 
ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਹੁਤੋ ਭੁਜੰਗੀ। ਉਇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਾਤ ਭਈ ਚੰਗੀ। 
ਉਨ ਬਿਨ ਬੰਦੋ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਲੜਿਓ। ਭਯੋ ਨੱਠ ਤਿਸ ਕਹੂੰ ਨ ਅੜਿਓ॥੪॥ 
5 ਭਰਨ ੫ਨਾਹ- /ਨੋਸੇ ਨਾਂ #ਨ/ ੨ ਕੱਡ (ਕਲ?) ਫਰਗਾੀ /ਲੈਕ ਖੋਡ/ = ਏੱਤ ਕੰ ਹਾ ਕ/ 

8 /ਨੈਕੱਲਿਆ/ ੫ ਚਾਨੂਲ ਗਏ, ਭੂਣੇਂ ਝੜ ਗਣੰ/ ੬ ਕੰਦੇਂ ਦੀ ਮੁਹਰਲਾੰ ਛੱਜ ਨੂੰ ਜਦ ਆਹ /ਨੈਆ/ 2੭ ਹੰਕਾਰ 

ਕੱਠਾ/ £ ਝ੫ ਬੰਨੋ 2/ ੯ ਹੱਠ /#ਡਾਂ ਤੱ ਝੁੱਕ ਅਨਵਾਈ/ 



੨੧੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

'ਕਹੀ ਮਾਰ ਹਮ ਤੇ ਲਈ, ਗਈ ਬੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ। 
ਅਬ ਲੇਵੈਂਗੇ ਫੜ ਉਸੈ, ਲੜੈ ਕਰੈ ਉਸ ਘਾਤ'॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਕਹਿ ਤਰਕਨ ਕਰੀ ਚੜਾਈ। ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਤੇਉਂ ਸੁਨ ਪਾਈ। 
ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਭੀ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਨ ਕੀ ਬਿਧੀ ਤਕਾਈ॥੬। 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਹੁਵੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦੇ ਅਗੇ, ਬਹਿ ਭੂਖੇ ਕਾਹਿ ਮਰਾਹਿਂ'। 
ਫੜ ਤਲਵਾਰਨ ਹੁਇ ਖੜੇ, ਬੂਹੇ ਦਏ ਖੁਲ੍ਹਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਆਏ। 'ਮੁਹਰੇ ਚਹੈਂ ਪਿਆਦੇ ਜਾਏ। 
ਕਹੈਂ, ਗਾਲ ਅਮੂ ਕਦ ਪਹ। ਨੱਉਨ ਗਊ ਮੋ ਪਹਿਲ ਜਾਇ ੨॥ 
ਉਸ ਤੈ ਆਗੈ ਉਇ ਚਾਹੈਂ ਦੌੜੇ। ਘੋੜਨ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਵੈਂ ਘੋੜੇ 
ਮਿਆਦ," ਅਨ ਅਲੀ". ਪਇਆ 
ਗੁਰਦੋ ਧੂਓਂ ਭਯੋ ਅੰਧੇਰੋ। ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਗੜ੍ ਘੇਰੋ। 
ਚਾਰ ਲਖ ਕਹੈਂ ਤੁਰਕ ਜੀਯ ਜੰਤ। ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਬੱਦੈ ਸਿਰਤੰਤ॥੧੦॥ 
ਭੂਖੇ ਮਰੇ ਔ ਸੋਏ ਨਾਂਹਿ। ਹੁਤੋਂ ਨ ਉਜਰ' ਉਨ੍ਹੋਂ ਤਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਪਰ ਤਤਛਿਨ?” ਕਛੁ ਹਿੰਮਤ ਆਈ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ॥੧੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਉਸ ਤੈ ਆਗੈ ਉਹ ਖੜੈਂ ਹੋਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਿਤਾਬ। 
ਜਿਸ ਹਥ ਚੜ੍ਹਯੇ ਹਥਯਾਰ ਜੋ, ਸੋ ਲੈ ਖੜਯੋ ਸ਼ਿਤਾਬ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕਨ ਹੱਲੋਂ ਕੀਯੋ। “ਇਤ ਤੈ ਸਿੱਖਨ ਮੁਹਰੋ ਲੀਯੋ। 
ਤਰਕ ਫੌਜ ਢੁਕ ਪਈ ਦਰਵਾਜਨ। 'ਮਾਰ ਮਾਰ' ਹੁਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਜਨ॥੧੩॥ 
'ਅਲੀ ਅਲੀ' ਉਤ ਤੁਰਕ ਪੁਕਾਰੈਂ। 'ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ' ਇਤ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰੈਂ। 
ਆ ਤੁਰਕਨ ਢੁਕ ਸ਼ਸਤ ਚਲਾਏ। ਸਿਖ ਰਹੇ ਖੜ ਉਸ ਹੀ ਥਾਏ॥੧੪॥ 
ਭਰੀ ਬੰਦੂਕ ਥੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ। ਦੁਇ ਦੁਇ ਗੋਲੀ ਥੀ ਰੱਖੀ ਡਾਲ। 
ਕਹਯੋ ਸਿੰਘਨ 'ਅਬ "ਦੇਹੁ ਦਗਾਇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੈ ਵਖਤ” ਹੈ ਕਾਇ॥੧੫॥ 

9 ਘੱਤ ਸਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਨ /ਨੈ //ਆਨਦੇਆਂ ਨਾਨ ਵੀਂ ਅਗੇਨੇ ਘੱਲ ਸ਼ਠ/ 2੭ ਲੜ ਪੰਦੇ/ ਤ ਅਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਮਹਰਲੰ/ # ਮੰਨ ਲਾ ਸ਼ਦੇ ਲਤਾੜ /ਏੱਦੇ/ ੫ ਨਾਨਾ ਨਣਤੀ ਕਲ #8%/ ੬ ਸ਼ਲਹ ਤਾਕਤ/ 

-੭ ਝਟਮਟ; #ਚਾਨਕ' ਹੰ# ੮ ਧਨ / ੯ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਰਦੇ/ 5੦ ਫਾਲ਼' /ਇਨ; ਲੰਦੂਕਾਂ ਜਲਾ /ਇ5/ 
65 #ੰਥਾਂ ਸਮਾਂ (ਹੋਰ /#ਕਹੜਾ ਆਓਂਣਾ 2?/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੧੧ 

ਧਰ ਕੱਦੇ ਸੋ ਦਈਂ ਦਗਾਇ। ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਦਏ ਗਿਰਾਇ। 
ਇਕ ਕੋ ਬਰਮ" ਦਏ ਤਨ ਬਰਮੇ। ਹਾਡ ਤੋੜ ਸੋ ਲੰਘ ਗਈ ਚਰਮੇਂ“॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਹਰੇ ਆਏ ਕਰ ਹਲੋਂ ਸੋ ਬਹੁ ਦਏ ਗਿਰਾਇ। 
ਲੋਥਨ ਪਰ ਲੋਬੈਂ ਗਿਰੀਂ, ਘੋੜੇ ਤੁਰਤ ਸੰਕਾਇ੨॥੧੭॥ 

(ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ) 
(...ਦਸ ਪੰਜਨ ਸਿਉਂ ਇਕ ਸਿਖ ਲੜੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਭੀ ਮਰਨੋਂ ਕਹਿੰ ਡਰੈਂ', ਟੋਲੈਂ ਨ ਦੂਸਰ ਸਾਥ। 
ਜਿੱਧਰ ਮੁਹਰੋ ਕਰ ਤੁਰੈਂ, ਮਾਰੈ ਉਸੇ ਸੁ ਹਾਥ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਤਰਫ਼ ਕੀ ਕਹੌਂ ਸੁ ਗੱਲ। ਤੁਰਕ ਗਏ ਥੇ ਜੋ ਉਤ ਵੱਲ। 
ਮੀਚ” ਅਖੀਂ ਬਹੁ ਦੌੜੇ ਜਾਨ। ਹਲੁਵੋ ਅਗੈ ਪ੍ਰੌਸਸੋ ਖਾਨ॥੨॥ 
ਕੰਧਾਂ ਹੁਤੀ ਸੋ ਤੋਪਨ ਢਾਹੀ। “ਦੀਨੇ ਬੀ ਥੇ ਬੁਰਜ ਗਿਰਾਈ। 
ਦੌੜ ਚੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਹੁ ਭਯੋ ਰਾਹਿ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਬਹੁ ਦਈ ਧਰਾਇ॥੩॥ 
ਇਮ ਕਰ ਕੁਛਕੁ ਸੁ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਉਤ ਵੱਲੋਂ ਭਏ ਸਿਖ ਭੀ ਖੜੇ। 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਅਬ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਹੋ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਅਬ ਬੇਲਾ“ ਨਾਹੋ'॥੪॥ 
ਅਬ ਨਠ ਮਰਨ ਬੰਦੈ ਢਿਗ ਜਾਈਐ। ਅਗੈ ਦ੍ਗਾਹੋਂ ਠੌਰ ਨ ਪਾਈਐ। 
ਅਬ ਲੜ ਮਰਨੋਂ ਵੇਲਾ ਆਹਿ। ਕਰਨ ਫਰਯਾਦ ਨ ਵੇਲੋ ਯਾਹਿ॥੫॥ 
ਜਬ ਖਾਵਿੰਦ ਪਰ ਪਰੈ ਆਭਾਰਾ'। ਨਹਿ ਮਰਦਨ ਕੀ ਫਰਯਾਦ ਤਬ ਕਾਰ”। 
ਜੋ ਖਾਵਿੰਦ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁ ਮਰੀਐ। ਬਹੁਤ ਦਰਸ ਸੁਖ ਸੂਰਗਹਿ ਭਰੀਐ॥੬॥ 

ਵਿ ਦਹਰਾ॥ 

ਅਬ ਲੜ ਮਰਨੋ ਕਾਮ ਹੈ, ਫਰਯਾਦ ਕਾਮ ਅਬ ਨਾਂਹਿ। 
ਅਬ ਤੇ ਰਹੈ ਜੁ ਜੀਵਤੋ, ਫਿਰ ਫਰਿਆਦੀ ਜਾਹਿ'॥੭॥ 
ਸਿੱਖਨ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਤਬੈ ਵੜੇ ਸੁ ਲੀਨੇ ਮਾਰ। 
ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੋਊ ਚੜ੍ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਨੋਂ ਹਵਾਰਾ॥੮॥ 

6 ਲੀਨ ਕੰ ਮੰਨੀ ਕਠ ਕ/ ੭ ਲੰ% ਚਮੜੇ ''ਚੱ ਵੀੰ ਲੱਖ ਨਈ)/ = ਡਰਾ /ਦੱਤ/ ੪ ਲਠਜ ਵਾ ਡੰਨ /ਦੱਤੇ 

੭7 ੪ ਵੰਨ ਮੱਕਾ/ ੬ ਭੰਡ: ਮਸ਼ਕਲ ਸੱਕਟ/ -੭ /ਨੈਲੋ ਕੰ/ ੮ ਹਵਾਲ ਹਾਲ/ 

“2/ਠੱਤਰ . ਕਰ ਹੱਲਾ ਸੌ? ਵਹ ਧਾਏ) ਦੇ ਲਲਕਾਲ ਉਚ ਸ਼ਨਾਏ? 



ਲਹ 6. ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਧਰ ਪੌੜੀ ਕੰਧਨ ਹਥ ਪਾਏ। ਅਗਜੋਂ ਉਨ ਦਏ ਹੱਥ ਕਟਾਏ। 
ਉਪਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਰ 'ਕੂਮਹਿ ਪੜੇ। ਉਨ ਕੀ ਸੁਨੋ ਜੁ ਬਾਹਰ ਖੜੇ॥੯॥ 
ਕਰ ਕਰ ਤੁੰਮਨ” ਦੁਵਾਜਨ ਆਏ। ਦੌੜ ਮੁੜੇ ਕਛੁ ਅਗਜੋਂ ਸੰਕਾਏ। 
ਅਗਜੋਂ ਗੋਲੀ ਛੁਟਤ ਬੰਦੁਕਤਿ। ਤੀਰ ਕਮਾਨੋਂ ਜਾਵੈਂ ਸ਼ੁੰਕਤ॥੧੦॥ 
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੰਗੀ ਫੜ ਥੇ ਕੋਉ ਖੜੇ। ਦੋਉ ਤਰਫ ਕੇ ਮੱਥੇ ਅੜੇ। 
ਓਦੋਉ ਤਰਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਲਕੈਂ ਚਲੀ। “ਮੁਹਰੈ ਢੋਇ ਢੋਇ ਲੇਵੈਂ ਰਲੀ॥੧੧॥ 
ਧੂੰਓਂ ਧੂਰ ਉਹਾਂ ਮਿਲਿ ਰਹਯੋ। ਅਪਨ ਪਰਾਯੋ ਸਮਝ ਨ ਭਯੋ। 
“ਦੋਉ ਤਰਫ਼ ਤੈ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਭਈ। ਉਹਾਂ ਪਛਾਣ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਰਹੀ॥੧੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਿਛਲੇ ਅਗਲਨ ਕੋ ਮਾਰੈਂ, ਕਰੈਂ ਨ ਕੋਇ ਪਛਾਣ। 
ਭਾਈਅਨ ਕੋ ਮਾਰੈ ਭਾਈ ਮਚ ਗਯੋ ਯੋ ਘਮਸਾਣ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਲੋਥਨ ਪੈ ਇਮ ਲੋਥਹਿੰ ਪਈ। ਜਨੁ ਕਿਨ ਕੰਧ “ਉਸਾਰਨ ਨਈ। 
ਜਨੁ ਕੋਈ ਬਨੀਆਂ ਉਤਰਯੋ ਆਇ। “ਬੋਰਨ ਪੈ ਦਈ ਬੋਰਿ ਟਿਕਾਇ॥੧੪॥ 
ਘੋੜਨ ਪੈ ਗਿਰ ਘੋੜੇ ਪਏ। ਜਨੁ ਬਾਢੀਅਨ”' ਬਦ ਬਿਰਛ ਗਿਰਏ। 
ਸੀਸ ਗਿਰੇ ਉਸ ਖੇਤਨ ਮਾਂਹਿ। ਜਨੁ ਤਰਬੂਜ਼ ਖੇਤ ਥੇ ਵਾਹਿ"॥੧੫॥ 
ਲਹੂਅਨ ਕੇ ਤਹਿੰ ਵਗ ਗਏ ਖਾਲ। ਜਨੁ ਸੀਂਚਤ ਤਹਿੰ ਬਾਗੇਵਾਲ”। 
ਰਕਤੋ ਪਿਰਥੀ ਲਾਲ ਸੁ ਲਾਗੇ। ਜਨੁ ਗੁਲਾਲ ਥੋ ਯੇ ਸਭ ਬਾਗੈ॥੧੬॥ 
ਲੋਥਨ ਸੋਂ ਮੁੰਦ ਗਏ ਦਰਵਾਜੇ। ਤਖਤੇ ਲਾਲ ਨਏ ਜਨੁ ਸਾਜੇ'੯। 
ਜਿਤ ਵਲ ਤੁਰਕ ਸੁ ਵੜਿਓ ਲੋੜਨ। ਤਿਤ ਵਲ ਸਿਖ ਆਇ ਹਥ ਮੋੜਨ॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੂਰੋਂ ਆਵੈ ਕਰ ਹੱਲਾ, ਸਿੰਘ ਨੇੜਯੇਂ ਦੇਹਿ ਗਿਰਾਇ। 
_“ਪਸਿੰਘ ਸੁ ਆਗੈ ਹੁਇ ਮਰੈਂ, ਤੁਰਕ ਮਰੈਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਜਾਇ॥੧੮॥ 

9 ਧਰਤੀ ਤੇ /ਡੈਗਦੋ/ ੭ ਝੰਡ; /ਨਰੱਗ; ਟੱਲੋ/ ਤ ਡਰ ਨੰ/ £ ਕਲੰ/ਏਕਾ ਲੰਟਕਾਂ ਜਾਂ ਤੰਪਾਂ ਦਆਂ ਗਲੀਆਂ 
ਦਾ /ਏਕਾਂ ਵਾਰ ਫਛਾੜ/ ੫ ਅੰਨੇ ਫਕ ਏਕ ਨੰੜੇ ਹੌ ਟੇ ੨ ੬ ਹੜ? ੭ ਦੰਵੈ'/ਨੇਰਾਂ ਰਲਨੱਡ ਹੋਂ ਨਣ 

੭ਪਣੰ ਪਠਾਣ ਦਾ ਪਛਾਣ ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹਹਾ/ ੮ ਲੌਥਾਂ ਮਰ ਲੱਸਾਂ/ਟਸ ਤਰਹਾਂ ਛੰਆਂਸ਼ਨ/ ੯ ਇਸਾਰ /ਇਿੱਤਾ 

ਹ/ $੦ ਕੋਠੀਆਂ ਓੰਤੇ ਲੌਨੀਆਂ /ਟਕਾ /ਇਿਤਆਂ ਹਨ) 5$ ਤਰਖਾਣ, ਅੱਛੇ ਪਾਠੋਣ ਫਾਲ/ 5੭ ਉਹ 

(#ੱਸ)/ $ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਲ, ਲਾਗਲਾਨ) 55 ਕਣਾ /ਦੈਂਤੇ (ਹੱਣ?/ 5੫ /ਨੈੱਚਾਂ ਦਾ ਨਮ ਹੈਂ ਕੇ ਨਨਮਿਆਂ 

ਵਾਂਨ ਲਤਨਾ ਤੇ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਨੰਦ ਹੋਣਾ ਏਫਲਸ/ਇਆ ਹੈ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੧੩ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਥੋ ਮਰਨੇ ਚਾਉ। ਸਿੱਖਨ ਲੱਭਯੋ ਤਬ ਸੋ ਦਾਉ”। 
ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਬੀ ਜਾਨ ਸ਼ਿਸਾਰੀ। ਕਰੈਂ ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦਨ ਸਿਉ ਤਯਾਰੀ॥੧੯॥ 
ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਕੀ ਪੀਰ” ਨ ਜਾਣੈ। ਮਾਰੈ ਸ਼ਸਤੁ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਣੈ। 
ਤੁਰਕ ਆਏ ਥੇ ਲੁੱਟਣ ਮਾਲ। ਐਸੋ ਭਯੋ ਉਨ੍ਹੈ ਕੋ ਹਵਾਲ॥੨੦॥ 
ਜਿੱਤ ਵਲ ਤੱਕੈਂ ਸਿਖ ਉਤ ਵਲ ਖੜੇ। “ਦਸ ਪੰਜਨ ਸਿਉਂ ਇਕ ਸਿਖ ਲੜੇ। 
ਟਪ ਟਪ ਸਿਖ ਕੰਧਨ ਤੇ ਪਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੈਂ, ਪਿਛੈ ਨ ਆਵੈਂ॥੨੧॥ 
ਤੁਰਕ ਬਚਯੋ ਸੋਊ ਮੁੜ ਪਯੇ। ਐਸਾ ਜੁੱਧ ਉਹਾਂ ਕੁਛ ਭਯੋ। 
ਲੋਥਨ ਊਪਰ ਲੋਥ ਸੁ ਪਰੀ। ਗੋਣਨ” ਪਰ ਜਨੁ ਗੋਣ ਸੁ ਧਰੀ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਲਾਗੈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਕ, ਮੁੜ ਭੇਰਨ ਨੱਨੈਂ ਚਾਰ। 
ਕੌ ਚੱਕੈ, ਬੰਧੈ ਕੋਉ ਦੁਇ ਇਮ ਹੀ ਤੁਰੈਂ' ਹੁਇ ਨਾਰ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥਕ ਥਕ ਤੁਰਕ ਪਿਛੈ ਮੁੜ ਪਏ। ਅਗਜੋਂ ਸਿਖਨ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਏ। 
ਤੁਰਕ ਮਨੀ ਤਬ ਅੱਧੀ ਹਾਰ। ਤਬੈ ਨਿਬਾਬੈ ਕਰੀ ਬਿਚਾਰ॥੨੪॥ 
'ਕਾਹੇ ਲੀਜੈ ਮਰਵਾਇ ਸਿਪਾਹਿ। ਕਰ ਭੂਖਾ ਇਸ ਲਈਐ ਹਰਾਇ। 
ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਨੀਰੋ ਇਸ ਕੋਲ। ਮਿਲੂਗੁ ਆਪ ਭੂਖੋ ਕਰ ਬੋਲ'॥੨੫॥ 
ਤੌ ਤੁਰਕ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਤਕੜਾਈ। ਦਿਹੈਂ “ਤਲਾਵੇ ਖਾਈ ਪੁਟਾਈ। 
ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਕਛੁ ਸਿਖ ਥੇ ਲਜਾਵਤ। ਛਿਲ ਪਾਤ? ਕਿਛੁ ਲਜਾਇ ਸੁ ਖਾਵਤ। 
ਸੋ ਭੀ ਉਨ ਕੋ ਲੈਨ ਨ ਪਾਈ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਸਿੱਖਨ ਪੈ ਆਈ। 
ਫ਼ਾਕੇ ਉਪਰ ਫ਼ਾਕੇ ਜਾਇ। ਆਇ ਹਾਥ ਤੌ ਰਿਜਕ ਢਿਡ ਪਾਹਿਂ॥੨੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੇਰ ਪਾਉ ਕੀ ਕਯਾ ਕਹੀ, ਅੰਨ ਮਾਸਾ ਨ ਊਹਾਂ ਲਭਾਇ। 
ਪੱਤ ਛਿਲ ਜੜ੍ਹ ਨਹਿ ਲਭੈ, ਘਾਸ ਭੀ ਨਦਰ ਨ ਪਾਇ॥੨੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਣੈ ਵਸਤ ਨ ਸਿਖਨ ਲਭਾਈ। ਕਈ ਕੁ ਦਿਨ ਉਨ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ। 
ਫਿਰ ਸਿਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਢਿਗ ਗਏ। ਪਾਸ ਚੁਬਾਰੇ ਪੁਕਾਰਤ ਭਏ॥੨੯॥ 

 ਲਹਾਨਾ ਢੰਗ/ ੭ ੫ਤ/ = ਦਸਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਲ) ੪ ਰੂਣ; ਖੱਚਰ ਬੈਲ ਅ/ੰਦਕਾ ਘਰ ਆਲ ਢੱਣ ਲਈਾੰ ਰੱਲਾੰ 
ਸੈਲ ਬੰਗਾ (ਨਨ ਸੋਨੀਆਂ ਓਤ ਝੌਨੀਂ ਰੱ ਹੱਲਾਂਨ)/ ੫ ਨਾਲ਼ (ਦੋਂ ਨਾਲ ਉਂਲੇ ਨੀ ਟੂਰ ਪੌਣ; ਲੰਗਾ ਤੱ 
ਭਾਰਦ ਹ2ਊ)/ ੬ ਤਲਾਓਂ ਸ਼ਾਣਾਂ ਆਮਦ ਅਟਵਾਉਦ/ -” ਆਹ ਤਦ ਰ੫>ੇ ਅਸ ਨਸ਼ਟ ਨ 



੨੧੪ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇਂ। ਤੁਹੀਂ ਆਪ ਵਰਤਾਯੋ ਭਾਣੈਂ। 
ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇਖ ਹਮਰੋਂ ਹ੍ਹਾਲ। ਹਮ ਪਰ ਪਾਯੋ ਭੁਖ ਬਡ ਜ਼ਵਾਲ'॥੩੦॥ 
ਅਬ ਉਡ ਚਲ ਤੁੰ ਔਰਹਿ ਨੌਰ”। ਜੀਵਤ ਰਹੈਂ ਤੁਹਿ ਲੇਵੈਂ ਟੋਲ'। 
ਤਬ ਉਨ ਬੰਦੇ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। 'ਅਬ ਹਮ ਕੌ ਤੁਮ ਚਹੈਂ ਉਡੱਯੋ॥੩੧॥ 
ਅਬ ਹਮ ਕਰਾਵੇ ਬਚਨੋ ਹਾਰ। ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤ ਸੰਸਾਰ। 
ਉਡਨੌ ਮਨ੍ਹੈਂ ਤੁਮੈਂ ਕਰਵਾਯੋ। ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਝੁਠਾਯੋ=॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਧ, ਸਤੀ ਅਰ ਸੂਰਮਾ, ਗਜਾਨੀ ਔ ਗਜਦੌਤਾਂ। 
ਏ ਮੁਖ ਨਿਕਲਜੋ ਨਹਿ ਫਿਰੈ ਜੋ ਜੁਗ ਜਾਇ ਅਨੰਤ॥੩੩॥ 
ਬਚਨਨ ਖਾਤਰ ਸਰਪ ਭੀ ਪਰੇਂ“ ਕੰਡ£ ਮੈਂ ਆਇ। 
ਹਮ ਅਬ ਬਚਨ ਸੁ ਹਾਰ ਕੈ, ਕੈਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਖਾਹਿਂ॥੩੪॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਬਚਨ ਖਾਤ੍ਹ ਬਲ?” ਦੇਹਿ ਗਵਾਈ। ਦੁਬਾਨ” ਭਯੋ ਬਚ" ਦੇ ਜਗਸਾਈਂ”। 
ਬਚਨ ਕਿਯੋ ਥੋ ਹਰੀਚੰਦ'" ਰਾਇ। ਬਿਕ ਗਯੋ ਚੂਹੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇ॥੩੫॥ 
ਬਚਨ ਖਾਤੂ ਪਾਡਵ”” ਤ੍ਰਿਯਾ” ਹਾਰੀ। ਬਚਨ ਦੇਇ ਬਨ ਸਹੀ ਖੁਆਰੀ। 
ਬਚਨਨ ਖਾਤੁ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਰ ਦੇਵੈਂ। ਬ਼ਚਨਨ ਖਾਤਰ ਨਿਜ ਦੁਖ ਲੇਵੈਂ॥੩੬॥ 
ਬਚਨ ਖਾਤਰ ਤ੍ਰਿਯ ਚਿਖ" ਚੜ੍ਹ ਸੜੈ। ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਲਗਨੋ ਮੜ੍ਹੈ 
ਬਚਨਨ ਥਾਤੁ ਚਾਕੂ ਮਰ ਰਹੈ। ਆਟਹ ਲੀਏ ਉਇ ਭੀ ਲੜ ਰਹੈ॥੩੭॥ 

ਹ.ਗਲਲਾ; ਨਰਾਵਟਾ/ 2 ਲਯਹ” ਥਾ? ੨ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ) ੬ ਹਾਲਾਂ ਦੰਦ/ ੫ ਆ ਹੈਂਦੇ ਹਨ; ਆ/ਡਗਦੇ ਹਨ/ 
੬ 2 ਗੜਾ/ ੭ ਛੱਲੇ ਨ ਪ/ਹਿਲਾਟ ਟਾ ਪੱਤਾ /ਵਿਰੰੱਦਨ ਟਾ ਘੰਤਗ; /ਣਕਾ ਤਾਆੰ ਰਾਨਾ ਨੰ ਨੰ 

ਦਰ ਨੂੰ ਨੱਤ ਕੇ /ਤੰਨਾਂ ਲੱਕਾਂ /ਵੇਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕੰਤ ਦੋਫਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਹਣ #ਰ /ਵੈਸ਼੍ਹੰ 

ਵਾਨ ਨੰ ਆਘਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦਂ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਧਗ/ੱਤ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕਛ ਲਣੋ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਲਾਲੇ 

#ਨਾਰ' 'ਤੇ ਰੱਖ /ਦੱਤਾ! #ਫਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਭਾਫਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦਾ ਰਾਲਾ ਖਾਮਆ 

%ਤ ਓਸ ਦੀ ਯੋਨਤਾੀੰ #ਠ ਓਸ ਦਾ ਟਵਾਰਘਾਲ ਹੋਂ ਕੇ ਗੱਹਣਾ ਪਵਨ ਕੱਤਾ/ /ਵੋ% ਨਨ ਕਹੈ ਭਗਤ 

ਛਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਅਜਹੁੰ ਘਾਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਸਰੰ(ਮਲੂ?/ ੮ ਦਰਥਾਨ: ਦੁਆਰਖਾਲ (ਹੌ ਨਿਆ?/ ੯ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ/ 

92 ਸਨਤ ਦਾ ਮਲਕ, /ਵੋਸ਼ਨੰ, ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ /ਦੱਤੇ ਸਜਨ ਆਨਸਾਨ ਲੱਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੁਆਨਮਾਲ਼ ਲਣਨਾ 

#ਗਾਕਾਰ ਕੱਠਾ/ 59 ਰਾਜਾ ਹਰਾਲ ਚੰਦਨ, ਨੁਨਜਵੰਨ ਦਾ ਅਨਾਲੀਵਾਂ ਰਾਜਾ! ਲੱ /ਤਸ਼ਹ ਦਾ ਤਰ 8 
/ਵਸਟਾ/ਮਤਰ ਨੰ ਲਾਹਮਣ ਦੇ ਠੂ& /ਵਚ' ਸ਼ ਤੱ ਟਨ ਵੇਲ ਸ਼ਾਲਾ ਨਨ ਧਨ ਆਟੇ ਨ /ਨਆ ਤੇ 

ਹਰੰਸਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਝਹੜੇ ਅਰ /ਵੇਚ /ਵੇਕਣਾ/&%/ 5> ਪੰਜਾਂ ਪਤਵਾਂ ਨੰ/ 5ਝ ਟਰੰਘਦ/ 96 /ਇਥਾ (ਤੇ 

ਚੜ੍ਹ ਕੈ ਸਤਾ ਹੋ ਸਾਦੀ ਟ?/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੨੧੫ 

ਪਿਤ ਬਚਨਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਬੇਟੀ। ਕਰਾਵੈ ਨਾ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਹੇਠੀ। 
ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨਿਜ ਬਚ ਕਿਯੋ। ਕਹਿ ਬਿੱਪੂਨ' ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਯੋ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਨ ਚਿਤ ਬਾਬੈ ਬਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ ਗਈ ਲਾਜ। 
ਪ੍ਰਾਣ ਉਣਹਤਰਨਾ ਮੈਂ ਤਜੈ ਹੀਣ ਹੋਇ ਮਤਵਾਜਾ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਤਬ ਸਿੱਖਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੂਫ਼ਾ। 'ਬ਼ਾਬੇ ਬਚਨ ਕੌਣ ਕੀਯੋ ਉਛਾ"? ਮਦ 
ਕਹੀ ਬੰਦੈ: 'ਮਧ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ। “ਸੱਤੁਨ ਮੈਂ ਮਤ ਹੀਣ ਬਖਾਣੀ"॥੪੦॥ 
ਜੌ “ਸੱਤੂਨ ਮੈਂ ਹਮ ਜੀਵਤ ਰਹੈਂ। ਤੌ ਮਤਿ ਹੀਣ ਹਮਹਿ ਭੀ ਕਹੈਂ। 
ਉਹੀ ਬਚਨ ਮੁੜ ਲਾਗੇ ਮੋਹਿ। ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹਮ ਕੋ ਹੋਹਿ॥੪੧॥ 
ਇਸੀ ਉਲਾਮਯੇਂ ਨਿਜ ਤਜੈਂ ਪਰਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨਿਜ ਕੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣ। 
ਜੋ ਵੈ ਬਚਨਨ ਨਿਜ ਸਚ ਠਾਣਤ। ਤੌ ਗੁੰਥ ਵਾਕ ਉਨ ਝੂਠ ਪਛਾਣਤ॥੪੨॥ 
ਹਮ ਨੈ ਤੁਮ ਸੋ “ਬੰਧਯੋਂ ਕਰਾਰ। ਲੋਕਨ ਕੈ ਮਧ ਉਚ ਪੁਕਾਰ। 
ਜੌ ਅਬ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗੁ ਹਾਰ। ਕਿਮ ਢੋਈ ਉਸ ਮਿਲੈ ਦੁਬਾਰ'॥੪੩॥ 

ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਲੀ ਕੇ ਭੱਛ ਕਾ ਲਿਖਯਤੇ 
(...ਤੌਂ ਕਾਲੀ ਕੋ ਪੁਜੂ ਅਹਾਰ') 

_ ਚੌਪਈ॥ 
ਔਰ ਕਹੀ ਇਕ ਬੰਦੇ ਬਾਤ। 'ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰਨੋ “ਥੋ ਘਾਤ। 
ਸੋ ਪੁਰੋਂ ਹਮ ਤੇ ਨਹਿ ਭਯੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਣੇ ਬਹੁ ਹਮ ਰਹਸੋ॥੧॥ 
ਜਿਮ “ਸਵਾ ਕੋਟ ਕਹਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਣਾ। ਸੋਉ ਉਧਾਰ ਰਹਜੋ ਪੰਥ ਪੈ ਪੈਣਾ। 
ਇਤਨੇ ਮਰੇ ਜੁ ਸ਼ਸਤਨ ਨਾਰ”। ਤੌ ਕਾਲੀ ਕੇ ਪੁਜੁ ਅਹਾਰ"॥੨॥ 
ਪੰਝੀ ਲਖ ਥੋਂ ਪਿਥੋਰੇ”” ਮੁਵਾਏ। ਕਾਲੀ ਰੱਜੀ ਨ ਵਹਿ ਲਯੋ ਖਾਏ। 
ਦੀਨ ਖਾਤ ਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਗਾਈ। ਆਲ ਉਲਾਦ ਉਸੈ ਭੀ ਖਾਈ॥੩॥ 
ਜੋਊ ਜਗਾਵੈ ਰਜਾਵੈ ਨਾਂਹਿ। ਵਹਿ ਭੀ ਉਸ ਕੋ ਛੋਡੈ ਨਾਹਿੰ। 
ਜੋਊ ਜਗਾਵੈ ਰਜਾਵੈ ਭੀ ਓਹੀ। ਅੰਸ ਬੰਸ ਉਸ ਸੁਖ ਰਹਿਂ ਦੋਈ॥੪॥ 

5 ਝਾਹਮਣਾਂ (ਦੀਂ ਲੰਨਤਾੰ ਅਰ)/ ੨ ਜਦ ਲਾਲਾ ਲੰਦਾ££ ਸ਼ਾਲ ਦਾ. ਤੇ ਅਸਾਨ #ਹਤਾਜ਼/ & ਓਤਲ਼ਾਹ, 

ਉਮੰਗ ਵਾਲ; ਅਨੰਦ-ਦ/ੰਡੈਕ/ ੫ ਗੁਰਲਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਰ ਨਾਲ ਦੀ ਆਲੂ /ਵੇਚ ਮਨੁੱਖ ਲੀ ਮੱਤ ਆਲਾ 
ਲਾਈ ਹ/ ੬ ਆਲੂ ਏਂ ਸੱਤਰਵੇ' ਸ਼ਾਲ /ਵੋਚ/ ੭ /ਏਕਰਾਨ (ਬਚਨ? ਕੰੱਤਾ ਆ ੮ ਆਜਨਾ ਆ ੯ ਸ਼ਵਾ 
ਕੁੱਤ? 9੦ ਨਾਠ/ 95 ਭੰਜਨ; ਛਰਾਕ/ $> ਰਾਣੇ /੫ਥੱਰਾ, /ਨਲੀਂ ਰਾਜਾ ਚੱਹਾਨ, ਸੌਮਨਨ ਦਾ ਪੱਤਰ 
%ਜ਼ਮੰਰ ਤੇ /ਇੱਨਾਂ ਟਾ ਰਨ, /ਨੈਸ ਨੂੰ 55੯੮ ਲੀ #ਵੋਚ ਲਹਾਲੱਦੰਨ ਨੇ ਨੱਤ ਕੇ /ਹਂਦ ਰਹ ਸਪਤ 
ਕੱਤਾ ਨ /ਏਹ ਸੰਨ ਕਰਨਾਲ /ਵਲੇ ਹੱਈਂ./ 5੨ /ਇਸ਼ਲ/ 5% ਖ਼ਾਨਦਾਨ? 
"ਸਹ ਆਨ /ਇੰ ਹੈ. ਸਤਰ ਕਾ #ੱਤੇ ਹੱਣ.. # (ਵਾਲ ਆਝ- ਅੰਨਾ ੧5੮) 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਜੁਗ ਮੈ ਦੇਵਨ ਜਗੀ ਪੁਸੰਨ ਕਰ ਪੋਖੀ ਤੋਇ'। 
ਤੋਤੇ ਰਜਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਣ ਪਰਵਾਰੀ ਸੋਇ॥੫॥ 
ਦਰਾਪਰ ਜਗਾਇ ਸੁ ਪਾਂਡਵਨ ਕਾਲੀ ਕਰਾਯੋ ਅਹਾਰ। 
ਦੀਨੋ ਓਨ ਰਜਾਇ ਸਭ ਜੋ ਕਾਲੀ ਪਰਵਾਰ॥੬॥ 
ਕਾਲੀ ਜਗਾਈ ਨਹਿਂ ਭਲੀ, ਬਿਨ ਜਗੇ ਸਰੈ ਨਹਿ ਕਾਜ। 
ਕਾਲੀ ਰਜਾਵੈ ਜੋ ਕੋਉ, “ਹੋਇ ਚੱਕਰ ਵਰਤ ਤਿਸ ਰਾਜ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਲਜੁਗ ਮੈ ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਗਵਾਈ। ਰਜੀ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਉਨ ਪੈ ਪਈ ਆਈ। 
ਮੈਂ ਧਾਰਯੋ ਚਿਤ ਸਿੰਘਨ ਖੁਵਾਊਂ। ਸੋ ਟਰੀ? ਉਨੈਂ ਤੈ ਪਰੀ ਹਮ ਆਉਊ'॥੮॥ 

ਤੀ | 

ਤਬ ਬੰਦੈ ਸਿਖਨ ਕਹਜੋ, 'ਇਤਨੈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਹੂ। 
ਬਾਕੀ ਸਵਾ ਜੁ ਲਾਖ ਕੀ ਸਿਰ ਉਤਨੇ ਚੜ੍ਹਵਾਹੁ"॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਸਿੱਖਨ ਇਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਠ ਘੋੜਨ ਸਿਰ ਮਾਰਹਿ ਦਈ। 
ਬਾਕੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕਟਾਏ। ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਥੇ ਆਏ॥੧੦॥ 
ਤੋ ਭੀ ਮਰੇ ਉਹਾਂ ਕਿਛੁ ਥੋੜੇ। ਪੁਜੇ ਨਹੀਂ ਉਨ “ਲੇਖੇ ਜੋੜੇ। 
ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉਨ ਦੀਨੋ ਆਖ। 'ਮਾਰੋ ਮਖੀਆਂ ਹੋਹਿ ਸਵਾ ਲਾਖ'॥੧੧॥ 
ਤਬ ਕਈ ਲੌਕਨ ਯੌ ਮਨ ਆਈ। 'ਸ਼ੰਦਾ ਦਿਵਾਨੋ ਅਬ ਭਯੋ ਭਾਈ!' 
ਕਈਅਨ ਕਰੀ ਜੁ ਬੰਦੈ ਕਹੀ। ਸੁਨਤ ਅਚੰਭੋ ਨਨ ਗਏ ਕਈ॥੧੨॥ 
ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਜੋ ਪੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਸੋ ਆਖੋਂ 'ਹਮ ਮਰੋਂ ਹਜੂਰੇਂ। 
ਕਰੇ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕਿਉਂ ਛਡ ਜਾਹਿ'। ਕਈਅਨ ਨਠਤ ਨ ਪੁੱਛੀ ਸਲਾਹਿ॥੧੩॥ 

(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੈ ਮਧ ਜਿਮੇਂ ਬਿਹਾਨੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਸਿਖ ਜੋ ਸਿਦਕੀ ਥੇ ਰਹੇ, ਤਿਨ ਚਿਤ ਯੌ ਲਈ ਧਾਰ। 
'ਔਰ ਬਾਤ ਅਬ ਨਹਿਂ ਭਲੀ, ਭਲੀ ਮੌਤ ਇਸ ਨਾਰ”॥੧੪॥ 

9 ਤਈ ਤਦੇ? ੭ ਝਕ੍ਹਾਵਰਤਾੰ ਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ੨ ਟਲ ਨਈ ੬ ਮਰਵਾ; ਭੇਟਾ ਕਰਾਨ) ੫ ਲਾਂ ਸੱਤ 

/ਗਾਣਤਾਂ /#ਣਤਾ/ ੬ ਨਾਨੂਣੰ (ਲੰਦੋ ਦੇ ਆਨਠ?/ ੭ ਨਾਲੋਂ? 
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ਭੁੱਖਨ ਕੇ ਤਨ ਸੁਕ ਗਏ, ਰਹੇ ਸੁ ਸਸਕਤ' ਪ੍ਾਣ। 
ਲਖੀ? ਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿਖਨ ਮੇਂ, ਤੁਰਕ “ਢੁਕੇ ਢਿਗ ਆਣ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਢਿਗ ਢੁਕ ਉਨ ਪਾਯੋ ਘੇਰੋ। ਨੀਹਲ£ ਕੰਧ ਢੁਕ ਬਹੇ ਚੁਫੇਰੋਂ। 
ਸੋ ਸੁਨੀਓ' ਅਬ ਭੂਖ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੈ ਮਧ ਜਿਮੈਂ ਬਿਹਾਨੀ॥੧੬॥ 
“ਇਕ ਟੁਕੜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਰੈ। ਤਿਸ ਕੌ ਚਿਮਰੈਂ£ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੈ। 
ਝੁਠ ਸੂਚ ਕੋਊ ਪੁਛੇ ਨ ਬਾਤ। ਨੀਚੌ ਖੋਸ” ਉੱਚ ਲੇ ਖਾਤ॥੧੭॥ 
ਤੁਬੂਜ ਖੁਬੁਜ ਕੋ ਖੋਪਰ' ਬਗਾਹੈ'। ਇਕ ਇਕ ਪਰ ਗਿਰ ਦਸ ਦਸ ਪਾਹੈਂ। 
ਜੋ ਕੋਉ ਨੀਚਯੋਂ ਟੁਕੜਾ ਦਿਖਾਵੈ। ਕੰਧੋਂ ਹੈਂ ਡਿਗ ਡਿਗ ਉਸ ਵਲ ਪਾਵੈਂ॥੧੮॥ 
ਰੋਟੀ ਸੋ ਉਨ ਚੰਦ ਦਿਸਾਵੈ। ਹੱਥ ਉਠਾਵੈਂ ਹੱਥ ਨਹਿਂ ਆਵੈ। 
ਜਿਤੀ ਬਾਤ ਉਹਾਂ ਭੂਖ ਕੀ ਭਈ। ਸੋ ਸਭ ਹਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨ ਗਈ॥੧੯॥" 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਭੀ ਬੰਦੈ ਤੇ ਸੰਗੇ", ਅੰਦਰ ਦੇਹਿੰ ਨ ਪੈਰ। 
'ਮਤ ਕਤ ਕਰੈ ਸੁ ਛਲ ਕੋਊ, ਹੁਇ ਜਾਇ ਬਿੱਲੀਓਂ ਸ਼ੇਰ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਭੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਟ" ਨ ਆਵੈ। ਜਨੁ ਉਨ ਭੂਖੋ ਬੰਦੋ ਹੀ ਖਾਵੈ। 
ਬੰਦੇ ਤੇ ਯੌਂ ਡੁਰੈਂ ਤੁਰਕਾਨ। "ਮਰਜੋ ਸ਼ੇਰ ਮਤ ਲੈ ਉਠੇ ਪ੍ਰਾਨ'॥੨੧॥ ਰ 
ਬੰਦੈ ਤੇ ਇਤਿ ਬਿਧਿ ਵੈ ਡਰੈਂ। 'ਮਤ ਕਤ ਔਰ ਬੰਦਈ “ਆ ਪਰੈਂ'। ਰ 
ਕਈ ਕਹੈਂ: 'ਕੁੰਡ” ਬੰਦੈ ਬਣਾਈ। “ਸੁਪਨ ਜਿਮ ਆਪ ਮਰੈਂ ਸਿੰਘ ਆਈ॥੨੨॥ 
ਜੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਪੈ ਖਰਚ ਪੁਚਾਵੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੋ ਨਹਿ ਹਮ ਹਥ ਆਵੈ। 
ਜੈਸੇ ਪਿਆਸੇ ਮੁਖ ਪਰੇ ਪਾਨੀ। ਪ੍ਯਾਸ ਮਿਟੈ ਹੋਵੈ ਸਵਧਾਨੀ॥੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੈਸੇ ਡੜੂ ਹੁਇ ਪਰਯੋ ਜੇਨ ਘਾਮ” ਮੁਰਝਾਇ। 
੧੭ਬੁਰਖਾ ਪਰਤੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵਤ ਸਭ ਜੀਵਾਇ”'॥੨੪॥ 

5 /ਲੈਸ਼ਕਦੇ/ > ਵੋਖ/ = ਨੌੜੇ ਆ ਲਠੰ/ # ਤੁਣਾਂ ਏ /ਕੈਲੂਹੰ ਦੀਂ ਚਾਰ ਦੰਵਾਗੀ/ ੫ ਘੱਠੀ0 ੬ /ਲੱਲਤਦ 

77 ੭ #ੰਹ ਕ/ ੮ /ਛੱਚੜ/ €੯ ਠੱਟਾੰ ਓਨਾਂ ਨੰ ਚੰਨ ਟਨ (ਇਨ ਆਕਾਨੀ? /ਦੋਸ਼ਦਾਂਨ/ ੧੭ ਡਰਦੇ ਸਨ? 
59 ਨੰਤ/ 5੨ ਮਤਾਂ /ਨੈਧਰੇ #ਠਆ ਗਇਆ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਲਾਨ ਨਾਂ ਕੱਛ ਭਫ/ 5੨ ਆ ਮੰਣ/ 9੬ ਹੱਜ 

ਦਲੱਚਾ/ 9੫ ਸੱਪਾਂ ਵੇਗ ਸਨਐਜ ਨੇ ਲਨ ਕੱਤਾ /ਨੈਸ਼ /ਵੋਚ ਨਾਲ (ਸੱ) ਹਵਨ ਕੱਤ /ਵੇਚ ਆ ਆਕੇ 

ਸੜਦੇ ਗਏ/ ੧੬ ਗਰਆੰ/ 52 (੦) ਨੱਇਆਂ 2 ੧੮ ਸ਼ਰਲੱਤ ਹੱ ਲਾਂਦੇ ਹਨ? 

"ਕਾਵਾਂ ਨੇ /ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱ ਦਾ ਆੰਤ /ਠ#ਆਨਕ /ਟਸ਼ /ਜੰਤਆ 29 



4੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤੁਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁ ਕਰੈਂ ਕਰ ਕਰ ਯੋ ਸੰਕਾਹਿ'। 
'ਮਤ ਕਤ ਖਾਲਸ ਆ ਰਲੈ, ਆਕੀ ਹੁਇ ਗੜ੍ਹ ਮਾਂਹਿ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਇਨ ਕੋ ਕਿਮ ਥੋੜੇ ਕਰੋਂ। ਮਾਰ ਕੁਟ ਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਰੋ”। 
ਥੋੜੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਯੋ। ਤੌ ਦਿੱਲੀ ਫੜ ਭੇਜਹਿ ਦਯੋ'॥੨੬॥ 
ਯੌ ਤੁਰਕਨ ਮਿਲ ਗਲ ਨਹਿਰਾਈ। 'ਏਕ ਓਰ ਦਯੋ ਰਾਹ ਕਢਾਈ'। 
ਇਮ ਕਹਿ ਤੁਰਕ “ਦਿਵਾਯੋ ਹੋਕੋ। 'ਰਸਤੋ ਲਿਹੋ ਔ ਨਿਕਲ ਜਾਹੁ ਲੋਕੋ!॥੨੭॥ 
ਛਡ ਛਡ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਗੇ ਜਾਣ। ਭੁਖ ਕੀਏ ਥੇ ਲੋਕ ਹਰਾਣ। 
ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ ਕਛੂ ਥੋੜੇ ਰਹੇ। ਛਡ ਹਥਿਆਰ ਸੋਊ ਪੈ ਰਹੇ॥੨੮॥ 
ਜੋ ਕੋਉ ਉਨ ਛੇੜਯੋ ਚਹੈ। ਇਕ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਜੋਂ ਦਸ ਕਹੈਂ। 
ਮਝੈਲ ਅੜਬਾਈ' ਛੋੜ ਨਾਂਹਿ। ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹਿੰ ਸੰਕਾਹਿੰ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰੱਸੀ ਜਲੀ ਨ ਵਟ ਜਲਯੋ ਬਲ ਗਯੋ ਨ ਗਯੋ ਗੁਮਾਨਾਂ। 
ਸ਼ਸਤਰ ਛੁਟੇ ਨ ਥਲ ਛੁਟਜੋ, ਐਸ ਮਝੈਲ ਜੁਆਨ॥੩੦॥ 
ਲਰਨੇ ਤੇ ਵੈ ਕਯਾ ਡਰੈ ਰਹੇ “ਸਾਸ ਉਨ ਢੁਕ। 
ਇਮ ਭੀ ਉਨ ਕੋ ਨਹਿ ਛਡੈਂ, ਯਾ ਮੈਂ ਥੋ ਨਹਿਂ ਲੂਕਾ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਡਰ ਲਾਗੇ। ਜਨੁ ਕਰ ਗੌਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਭਾਜੇ। 
ਉਪਰ ਹਡ ਨਹਿ ਦੀਸੈ ਮਾਸ। '“ਜਨੁੂ ਏ ਮੁਏ ਭਰਤ ਹੈ ਸਾਸ॥੩੨॥ 

ਸਾਸਨ ਜਨੁ ਮੁਰਦੇ ਤੋਰੇ। "ਭਾਨਮਤੇ ਜਨੁ ਜਾਦੁ ਜੋਰੇ"”। ਰ 
ਤਨ ਕੀ ਹੱਡੀ ਸਭ ਦਿਸ ਪਾਹਿਂ। ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਨੁ ਉਡ ਜਾਹਿੰ॥੩੩॥ 
ਜਨ ਕਰ ਕਾਗਜ ਗੁਡੀ ਬਨਾਈ। ਸਾਥ ਪਵਨ ਕੇ ਉਡ ਉਡ ਆਈ। 
ਕੇਈ ਕਹੈਂ: 'ਉਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਸ। ਹਮ ਦੇਖ ਆਯੋ ਉਨ ਜਾ ਕਰ ਪਾਸ॥੩੪॥ 
ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹੈਂ ਪੈ ਆਈ। ਮਰਨੌਂ' ਪਰੇ ਜੀਵਤ ਗਤ ਪਾਈ।' 
ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਿਛ ਬਨੈ ਨ ਬਾਤ। 'ਹਿਯ ਤੜਫੈ ਸੁਨ ਚਿਤ ਕੰਪਾਤ'“॥੩੫॥ 
ਬੰਦੇ ਕੀ ਗਤ ਹਮ ਨਹਿਂ ਜਾਨੀ। ਕਬ ਖਾਇ ਅਨਾਜ ਕਬ ਪੀਐ ਪਾਨੀ। 

5 ਡਰ, ਤੰਖ਼ਲਾ/ 2 ਕਾਲ (ਲਾਹਰ? ਕੱਢੋ/ ੨ /ਲਕਾ ਆਨੇ (ਦਾ ਰਾਹ ਥਲ /ਇੱਤਾ?/ # ਢੰਡੋਰਾ /ਠਰਵਾ 

/ਟੱਤਾ/ ੫ /ਲੱਦ, ਹੱਠ/ ੬ ਆਭ=ਨ; ਹੰਕਾਰ/ .੭ /ਜੇਨਾਂ ਦੇ ਆਲੀ ਨਾਹ ਨੋੜੇ ਆ ਗੇ ਹੌਣ/ ੮ ਲਕਾ 

/ਡ&ਾਓ/ ੯ ਕਲਨਾਂ ਓ/ %7 ਸਾਣੰ ਮੰਏ ਮੱਟੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਨਹ ਹਨ) 55 ਭਨਮਤਾ- ਰਾਨਾ ਭੋਜ ਦੀ ਤਰੀ 

ਨ ਸਾਦ-ਟੁਣੰ ਦਾ /ਵਾਂਦਆ #ਵਲ /ਨਘੰਨ ਆ 52 ਲੌਤੇ (ਨੇਂ ਭਾਨਨਤਾੰ ਨੇ /ਇਹਾ /ਸੱਕ (ਨਰਦੇ ਹੱਟ ਹੱਟ) 

ਜਾਦੂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇ ਹੰਠੇ ਆ ਉਨਹਾਂ /ਦੇਚ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ /ਂਦ ਜਾਨ ਤਾਂ/ਏੱਸ਼ਟੀਂ ਨਨੀੱਂਡੀ 9ਤ ਫੂਕ ਆਨਨ ਨਾਲ 
੦ (ਓੰਡ ਸ਼ਾਣਨ)?/ 95 /ਨਵੇ' ਕਾਯਲ਼ਾਂ ਦਾਂ ਡੁੱਡਾਂ ਝਣਾਣ ਹੱਵੇ/ 9) (/ਦਲ) ਕੰਕਦਾ ਹੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਰ ੨੧੯ 

ਦੇ ਰੋਡ ਪੈ ਕਹਿ 'ਬੁਤ ਮੈਂ ਰਾਖਾ'। ਦੇਖਤ ਲੋਕ ਨ ਉਨ ਕਛ ਚਾਖਾ॥੩੬॥ 

ਕੋਈ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਦੇ ਜਾਹਿ ਬੀਰ'। ਕੋਉ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਤਪੀਓ ਸਰੀਰ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ: 'ਉਸ ਬੂਟੀ ਖਾਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਭੁਖ "ਗਈ ਤਜਾਈ॥੩੭॥ 

ਪੁਸੰਗ ਬੰਦੇ ਕੇ ਫੜਨੇ ਕੋ ਲਿਖਯਤੇ 
(...'ਕੋਊ ਮਾਰੋ ਹਮ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਸਿੱਖ ਸਭ ਐਸੇ ਕਹਯੋ ਉਚਾਰ। 
'ਅਬ ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇਵੈਂ, ਸੁਟ ਦੇਵੋ ਹਥਿਆਰ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋਉ ਬਾਤ ਸਿੱਖਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਨੈ ਨ ਅਗਯੇਂ ਗਲ ਉਲਟਈ। 
ਜਾਇ ਸਕ੍ਯੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਾਸ। ਧਰੇ ਸ਼ਸਤੁ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਸ ॥੨॥ 
ਬਡੇ ਦੁਵਾਜੇ ਸੋ ਦਏ ਖੌਲ੍ਹ। 'ਕੋਉ ਮਾਰੋ ਹਮ ਉਨ ਕਹਯੋ ਬੋਲ। 
ਕਈਅਨ ਸ਼ਸਤਰ ਉਨ ਵਲ ਫੈਂਕੇ। ਕਈਅਨ ਭੰਨ ਸਾੜੇ ਨੈੱਕੇ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਨੇ ਸੁਨ ਲਈ, ਕਹੀ ਜੁ ਬੰਦੇ ਬਾਤ। 
ਖੂਸ਼ੀ ਭਈ ਸ਼ਾਦੀ ਅਈ ਮਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਰਬਾਤ”॥੪॥ 

ਛਦ॥ 

ਸ਼ਸਤੁ ਸੁਟਾਏ। ਨਬਾਬ ਸੁਨ ਪਾਏ। 
ਨਿਬਾਬ ਗੁਬਾਯੋ। ਨਹਿ ਅੰਗ ਸਮਾਯੋ॥੫॥ 
ਤਿਨ ਲੋਕ ਸਦਾਏ। ਵਲ ਬਦੈ ਘਲਾਏ। 

ਫੜ ਲਯਾਓ। ਨਹਿਂ ਦੇਰ ਲਗਾਓ'॥੬॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਨਬਾਬ ਸਭ ਸਦ ਕਹਜਯੋ, ਥੋ ਜਿਤਨੇ ਫੁਜਦਾਰ। 
'ਬੰਦੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਟ ਦਏ, ਉਸ ਮਾਰਨ ਨਹਿ ਦਰਕਾਰ“॥੭॥ 

ਛੰਦ॥ 

ਸੋ ਸੁਨ ਕੇ ਦੌੜੇ। ਕਈ ਲੱਟਨ ਧੌੜੇ'। 
ਉਨ ਇਮ ਸਿਖ ਜਾਤੇ। “ਜਨੁ ਊਂਘੇ ਮਾਤੇ॥੮॥ 

9 ਛੱਡ ਨਈਂ (ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਦੀ ਰ/ ੭ /ਤੈਲ 2. ਓਸ ਨੰ/ 2 ਨਲ, ਨੈੱਗਲੰ ਭਤੱਕੇ ੭ਸ਼ਲ/ ੬ ਹੰਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲੱਨਾ/ ੫ ਲੱਤ (ਨਗ99/ ੬ ਧਾਣ)/ .੭ ਲਾਣ ਏਘਲਾ ਹੇ ਤੇ ਆਏਹੌਲ ਹੌਣ/ 



੨੨੦ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੀਯੋ ਚੁਫੇਰਿਯੇਂ ਚੁਬਾਰੇ ਘੇਰ। ਤੋ ਭੀ ਦਿਸੇ ਉਸ ਸਸਕਤਿ' ਸ਼ੇਰ। 
ਡਰ ਕਰ ਕੋਊ ਨੇਰ” ਨ ਆਵੈ। ਭੈ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਕਾਵੈਂ॥੯॥ 

ਸਿ 

ਢੁੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਢਿਗ ਖੜੇ, ਅੰਦਰ ਬੜਨੇ ਸੰਕਾਹਿਂ=। 
ਚੁਪ ਕੀਤੋ ਬੰਦੋ ਦੇਖ ਕੈ, ਤੌ ਜਾਇ ਫੜੀ ਤਿਹ ਬਾਂਹਿ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲਯਾਏ। ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਤਬ ਲਯੋ ਪਾਏ। 
ਔਰ ਸੰਗਲ ਬਾਇ ਚਾਰ ਅੜਾਏ। “ਪਗ ਬੇੜੀ ਗਲ ਤਬਕ“ ਘਤਾਏ॥੧੧॥ 
ਹੱਥ ਹਥੋੜੀ“ ਲੱਕ ਜੰਜੀਰ। ਬੰਦਾ ਬੰਧਜੋ ਇਤ ਤਤਬੀਰ। 
ਦੋਇ ਤਰਫ਼ ਦੁਇ ਮੁਗਲ ਬਹਾਏ। ਨਾਲ ਉਸੈ ਕੇ ਉਇ ਨਰੜਾਇ”॥੧੨॥ 
ਕਹੈਂ, 'ਬੰਦਾ ਮਤ ਜਾਵੈ ਉੱਡ'। ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਦਏ ਸੰਗਲ ਗੱਡ। 
ਤੋਰ ਦੀਓ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੁ। ਛੋਟੀ ਬਡੀ ਲਯੋ ਮਜਲੀਂ ਲਾਹਿ॥੧੩॥ 
ਸਿੱਖ ਬੰਦੈ ਸੰਗ ਬੰਧ ਜੋ ਤੋਰੇ। “ਦੁਇ ਦੁਇ ਇਕ ਇਕ ਥੇੜੀ ਜੋੜੋ। 
ਇਕ ਪਾਸਨ ਉਨ ਕੇ ਹਥ ਜੋੜੇ। ਇਕ ਇਕ ਛੌਡੇ ਕਿਰਿਆ” ਲੋੜੇ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ। 

ਤੌ ਭੀ ਗੱਡਸਨ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀਨੋਂ ਰਿਜਕ ਲਗਾਇ। 
ਭੁੱਨਾਂ ਕੱਚਾ ਜਿਮ ਬਨੈ ਤਿਮ ਸਿਖ ਲੇਵੈਂ ਖਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਬ ਹੀ ਪਕੜੇ ਸਾਥੇ ਜਾਇੰ। ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹਿੰ ਸੰਕਾਹਿੰ। 
ਇਕਤ" ਹਥ ਤੇ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈਂ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਿਰੇ ਉਨ ਚੁਕੇ ਨ ਜਾਵੈਂ॥੧੬॥ 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਰਂ ਜੋ ਮਰਨੇ ਵਾਰੇ। ਜੀਵਣ ਝੁਠੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇਂ। 
'ਸਾਧੋ! ਯਹ ਮੁਰਦਨ ਕੋ ਗਾਊਂ”। ਯਾ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਊ ਰਹਿਨ ਨ ਪਾਉ॥੧੭॥ 
ਸਿਦਕ ਸਬੁਰੀ ਜਿਸ ਪੈ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਮਜੁਰੀ ਤਿਸੈ ਕਮਈ।' 
ਇਮ ਕਰ ਦੂਖ ਕੋ ਸੁਖ ਕਰ ਮਾਨਾ। ਜੀਵਨ ਤਜ ਬਹਿ ਮਰਨ ਮਨ ਠਾਨਾ॥੧੮॥ 
ਮਬਦਨ ਬੱਚ ਕੱਚੇ ਅਚਜ਼ਾਸ। ਦੁਸ਼ਣ ਰੁਜਕਨ ਕੌ ਆਬੋਂ ਲਾਸ 

ਏ ਨਨ ਪਇਆ ਭਾਰਾ ਕੜਾ ਆਸਵਾ ਲੰਨੀਨ/ (ਵਲ ਤਦੇ ਨਲਾੰਹਿ ਤਨ ਘਨ ਲੰਠੀ'(ਸੰਗਨੇ ਕਲੀਨ ਅੰਨਾ 

੬੫੪2) ੬ ਹੱਸਕਤਾ/ ੭ ਨਰਤਾ /ਦੱਤੇ ਲੰਨ /ਇਤ/ ੮ ਮੰਜਲਾ ਪੜਾ5)/ ੯ ਦੱ ਦੋ ਨੂੰ ਕਾ /ਇਕਾ ਯੇਤਾੰ/ਵੈਚਾ 

/ਣਕੀਠੈਆਂ ਨਰੜਾ /ਦੈੱਤਾ/ ੧੦ /ਮਸ਼ਾਕ ਹਾਲਤ ਲਈ 53 ਨਾਨ /&ਡ; /ਏਹ ਅੰਨਾਰ/ 

“ਲੇਖਾਂ ਦੇ /ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭਾਓਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ /ਦੇਸ਼ /ਨਤਿਆ ਹੈ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੨੨੧ 

'ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਖਾਲਸੇ ਹੁਇ ਪਰਗਾਸ। ਖਾਲਸੈ ਨਿਬਾਹੁ ਹੈ ਕੇਸੀਂ ਸਾਸ॥੧੯॥ 
ਤੁਰਕ ਸੁਣੈ ਸੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰੈਂ। ਮਰਨ ਮੰਗੈ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਤ ਡਰੈਂ। 
ਕਮਾਵੈਂ ਸਿਦਕ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰਹੀਂ। ਏਕ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਹੀਂ॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਢਿਗ ਸੁਹੰਦ ਡੇਰੋ ਪਯੋ ਸਿੰਘ ਤੋਰੇ ਮੱਧ ਬਜਾਰ। 
ਜਿਨ ਕੇ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਲੁਟੇ ਤਬ ਦੇਖ ਦੇਹਿ ਉਨ ਗਾਰ2॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਾਹਿ ਬਜਾਰ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਉਨ ਦੇਵੈ ਗਾਰ। 
ਸਿੰਘਨ ਕਬ ਨਿਜ ਬਾਨਾਂ ਬਿਸਾਰੀ। ਇਕ ਕੀ ਸੋ ਸਿੰਘ ਦੇਵੈਂ ਗਾਰੀ॥੨੨॥ 
ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੜ ਢੀਮਨ” ਡਹੇ। 'ਹਮਰੇ ਘਰ ਤੁਮ ਲਟ ਸੁ ਲਏ'। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਅਬ ਕਬ ਟਲੈਂ' “ਡਿਗ ਪੜ ਗੱਡਸਨ ਤੇ ਭਏ ਖਲੇ॥੨੩॥ 
ਮਰਨ ਕੀਓ ਬੋ ਸਿੰਘਨ ਪੁਵਾਨ। ਨਹਿੰ ਸਿੰਘ ਛਡਤ ਦੰਗੇ ਕੀ ਬਾਣ! 
ਦੰਗਾ ਸਿੰਘਨ ਜਾਤ ਸੁ ਗੋਤ। ਦੰਗਾ ਸਿੰਘਨ ਕੀ “ਓਤ ਪੌਤਿ॥੨੪॥ 
ਬਿਨ ਦੰਗਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਕਬ ਹੋਇ। ਕਰੈ ਦੰਗਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਭਏ ਸੋਇ। 
ਸ਼ੇਰ, ਬਘਜਾੜ ਐਂ ਬਹਰੀ ਬਾਜ”। ਬਿਨ ਦੌੰਗਯੋ ਕਬਿ ਹੁਇ ਇਨ ਕਾਜ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੀ ਸੀਰਣੀ ਜਿਹ ਹਟੀ ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਸੁ ਤਹਿ ਗਿਰ ਪਾਹਿੰ। 
ਮਾਰਤ ਕੂਟਤ ਲੋਕ ਉਨ ਰੌਲੋ ਮਚਾਵਤ ਜਾਹਿੰ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿਪਾਹੀਅਨ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਲਏ ਘੇਰ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਭਏ 'ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਿਗੇਰ। 
ਤਹਿ ਤੇ ਤੁਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਰਨ ਬਾਜ੍ਰੈਂ। ਸਰਾਂ ਰਸਤੇ ਮੈਂ "ਡੇਰਾ ਡਾਰੈਂ॥੨੭॥ 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਲੈ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫ਼ਰੁਖ਼ਸੀਅਰ ਬਹੁ ਮਨ ਮੈਂ ਸੋਚੇ। 
'ਹੈ ਬੰਦੋ ਯਹਿ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ। ਮਤ ਕਛੁ ਕਰੈ ਈਹਾਂ ਕਛੁ ਆਇ'॥੨੮॥ 
ਆਪ ਸ਼ਾਹਿ ਮਧ ਰਹਯੋ ਦਰਜਾਇ। ਜਬ ਲਗ ਬੰਦੋ ਮੁਯੋ ਨ ਥਾਇ। 
ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਾਵੈ। ਦਰੂਦ'“ ਫਾਇਤੇ” ਬਹੁਤ ਦਿਵਾਵੈ॥੨੯॥ 

9 /ਸੈੱਠੀਂ ਕੇਲਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਲ /ਨੈਲਾਹੰ/ 2 ਗਾਲ੍ਹਾਂ (/ਦਟ?/ ਤ ਆਫਤ/ ੪ ਛੰਨ? ਗੱਤ ਵਟੋ/ ੫ ਖ਼ਲੰਤ 
ਪਲੰਤੇ ਗੱਡਆਂ ਤੱ (ਭੁਖ ਤੁੰਹ ਕਠ ਕੰ) /ਡੇਨ #ਦੋ/ ੬ ਤਾਣਾ ਘੰਟਾ (ਹੰਡਾਂ /ਵੇਲ ਗੱਲਿਆ ਗਿਇਆ)/ 

੭ #੍ਭੰਦਨਾੰ ਲਾਜ਼/ ੮ /ਡੈੱਨ ੰਦੋ/ ੯ ਘਣ-ਹੰਠ; /ਨੈਲਨੱ/ ੧੦ ਵੜ (/ਇੰਦੋ?/ 57 ਡਰਾ ਕਰਦੇ 
ਨ/ਹਿਰਦੌ/ 92 ਦੁਆ; ਬੌਨਤ? ੫6 ਦੇ #ਜਾਨੀੰ ਏਆਰਾ ਰੱਟ ਆਇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਸਨ ਪੜੂਵਾਣਾੀਆਂ 

ਸਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੰਆਂ ਆਲਤਾਂ/ $= ਫੰਤਿਹਾ (%? ਕਰਾਨ ਦੀ ਘਹਿਲੀ ਸੁਰਤ (ਨਹਾ) #ਨਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ 
#ਆਯਤਾਂ ਹਨ; /ਟਸ਼ਲਮ /ਵੇਚ /ਏਹ ਮਲ ਮੰਤ ਮੰਨ ਸ਼ਾਂਦੀਂ ਹ/ /ਇਸ਼ ਟਾ ਪਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਗੀਆਂ ਦੇ ਰਗ 
ਦੁਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਲੋ ਲਈ ਕੰਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹ/ ਫਤਹ ਦਾ ਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਸਹ ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰ 

ਦੋਸ਼ ਫਾਤਨਆ ਦੌਨ ਦਅ/ਏ'-- ਸ % 5-ਲੰਨੋਂ?/ 



ਕ 2੯ 5, ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਰਨੇ ਕੋ ਪੁਸੰਗ 
('ਜਿਮ ਤੈਂ ਮਰਨੋਂ ਤਿਮ ਦੇਹਿ ਭਾਖ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਲਿਏਰੇ' ਬੰਦੇ ਜਬ ਪੁਜਯੇ, ਸ਼ਾਹ ਸੁ ਬਹੁ ਕੰਪਾਇ”। 
'ਇਸੈ ਨ ਦਿੱਲੀ ਲਜਾਈਐ, ਯਹਿ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਪ ਜਮਨਾ ਕੇ ਮਧ ਜਾ ਰਹਯੋ। ਬੰਦਾ ਜਮਨੈ ਉਰਾਰ ਰਖਯੋ। 
ਉਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅੰਧਾ ਕਰਾਯਾ। ਤੌ ਨਲਏਰਜੋਂ ਅਗੈ ਤੁਰਾਯਾ॥੨॥ 
ਫ਼ਹੁੱਖਸੀਅਰ ਦਿਲ ਆਈ ਬਾਤ। 'ਬੰਦੇ ਮੁਏ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨ ਬਿਹਾਤ”'। 
ਸ਼ਾਹਿ ਬੰਦੇ ਪੈ ਮਨੁਖ ਘਲਾਏ। 'ਜੋ ਤੈਂ ਖਾਣੇਂ ਸੋ ਲੈ ਖਾਏ॥੩॥ 
ਅਪਨੀ ਮੌਤ ਦੇਹ ਤੂੰ ਆਖ। ਜਿਮ ਤੈਂ ਮਰਨੋਂ ਤਿਮ ਦੇਹਿ ਭਾਖ”'। 
ਤਬ ਬੰਦੈ ਯੌ ਉਤ ਬਤਾਯੋ। 'ਜਿਮ ਤੈਂ ਮਰਨੋਂ ਉਮ ਮੋਹਿ ਮਰਵਾਘੇ'॥੪॥ 
ਯੋ ਕਹਿ ਬੰਦਾ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹਜਯੋ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿਸ ਉਮ“ ਆ ਕਹਮੋ। 
ਬੰਦੈ ਕਹਯੋ ਸੁ ਉਨ ਸੁਨਿ ਲਯੋ। ਅਗੈ ਸੁਨੋ “ਜਿਮ ਸਿਰ ਦੁਹੂੰ ਭਯੋ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅੰਧਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਰਖਜੇ, ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਬਹੂ ਰੋਜ। 
ਜਿਮ ਪਾਛੇ ਦੋਉ ਮਰੇ, ਸੁਨੋਂ ਸੁ ਵਾਂ ਕੇ ਖੋਜ॥੬॥ 
ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਕਾਜੀ ਹੁਤੋ, “ਉਸੈ ਬਜੀਰੈ ਭਾਇ। 
ਬੰਦੈ ਮਾਰਯੋ ਥੋ ਜੋਉ “ਬੈਲਨ ਗੈਲ ਘਿਸਟਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਕਾਜੀ ਬਹਿਕਾਯੋ'। 'ਬੰਦੈ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਹੋਗੁ ਪਛਤਾਯੋ। 
ਹੁਇੰ ਬੰਦੈ ਸਿੱਖ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਅਪਨੇ ਜੈਸੇ ਇਨ ਬਹੁ ਕਏ॥੮॥ 
ਉਡਨ ਵਿੱਦਸਾ ਇਨ ਕਈਅਨ ਦਈ। ਇਸ ਕੇ ਪੁਤੁ ਭੀ ਰਹਿ ਹੈਂ ਕਈ। 
ਇਸ ਕੇ ਬਚੇ ਵੈ ਚਾਮਲ ਆਵੈੱ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਵੈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਜਾਵੈ'॥੯॥ 
ਬੰਦੇ ਕੇ ਬਹੁ ਹੁਤੇ ਮੁਦੱਈ'”। ਇਕ ਕੀ ਗਲ ਉਨ ਬਨਾਈ ਕਈ। 

9 /ਦੱਲਾਂ ਏ ਨੇੜੇ /ਏਕਾ ਨਨਰ/ 2 ਕੰਠ /ਨਿਆ/ = ਨਹਾ ਲੱਠਦੀ/ # ਆਕ) ਕਾਂਹਂਦੈ ਆਪਣਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ 

੭੫ ਦੱਸ (/ਕੈ /ਨਵੇਂ ਤੰਨੂੰ ਆਰੰਏ?)/ ੫ ਓਲੋਂ ਤਰਹਾਂ/ ੬ /ਨਵੇ' ਟੌਹਾਂ ਟੋ ਨਨ ਲੱਤ, ਨ ਦੰਹਾਂ / ਸੇ ਤੋ 

ਨਾਹ) ਟਾ ਹਾਲ ਗੱਟਆ/ .੭ ਵਜੀਰ #ਨ ਨਵਾਲ ਸਗਾਹਿੰਦ ਦਾ ਭਾਣਾ/ ੮ ਸਲਦਾਂ (ਨੌਲ) ਅਗਰ ਕਹੂੰ ਕੇ 
&ਸੱਟਆ ਆ ੯ ਵਰਨਲਹਇਆ/ 5੦ ਟਾ#ਵੈਦਾਨ: ਅਨਆਣੀਮ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੨੩ 

ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਤਬ ਕਾਜੀ ਬੁਲਾਏ। ਉਸੈ ਕਿਤਾਬੋਂ "ਮਸਲੈ ਕਢਾਏ॥੧੦॥ 
ਤਬ ਕਾਜੀ ਨੇ 'ਬਦਲੋ' ਬਤਾਯੋ। 'ਵਾਂਗ ਬਜੀਰੈ ਚਹੀਐ ਘਿਸਟਾਯੋ। 
ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਕੇ ਦਿਹੋਂ ਬੰਧਾਇ। ਗਿਰਦ ਫਿਰਾਵੈ ਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾਇ”॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਿਰਦੋ ਸ਼ਹਰ ਘੁਮਾਇ ਕੈ ਫਿਰ ਉਸ ₹ਦੀਜੋ ਡਾਲ। 
ਐਸੋ ਕਾਮ ਸੁ ਜੋ ਕਰੇ, ਉਸ ਹੋਵਗ ਯਹੀ ਹਵਾਲ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਾਜ਼ੀ ਕਹੀ ਕਰੀ ਸੋਊ ਸ਼ਾਹਿ। ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਵੈ ਦਯੋ ਘਿਸਟਾਇ। 
ਕਹੈ: 'ਬੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੋਊ ਕਰੂਗੁ। ਵਾਂਗ ਬੰਦੈ ਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਭਰੂਗੁ'॥੧੩॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਬੰਦੋ ਦਯੋ ਮਰਵਾਇ। ਜਿਮ ਹਮ ਸੁਨਯੋ ਸੁ ਧਰਯੋ ਲਿਖਾਇ। 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਬੰਦੋ ਨਹਿੰ ਮੋਯੋ। ਭਈ ਨ ਮੜ੍ਹੀ ਸੋਉ ਉੱਡ ਗਯੋ'॥੧੪॥ 
ਹਮਰੈ ਦਿਲ ਯਿਹ ਬਾਤ ਨ ਆਈ। ਹੁਤੋ ਜੀਵਤ ਤੋਂ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ। 
ਮਗਰੈ ਸਿਖ ਸਭ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। ਘਸੀਟ ਕੂਟ ਐ ਕਰਿ ਕੇ ਖ੍ਹਾਰ॥੧੫॥ 
ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭਲੀ ਨਿਬਾਹੀ। ਮੁਏ ਬੰਦੈ ਸੰਗ ਚਾਰਉਂ ਭਾਈ। 
ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਐ ਸਲੌਦੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭੀ ਮੋਏ ਬੰਦੈ ਕੇ ਨਾਲੇ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੀ, ਸੋ ਤੋਂ ਦੀਨੀ ਆਖ। 
“ਸਤ ਸੈ ਅਠੱਤਰੋਂ ਮਧ ਭਈ ਬੰਦੇ ਇਮ ਸਾਖ॥੧੭॥ 

(ਸਾਖੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੋਪ ਹੋਣੇ ਕੀ) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਸੁ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਖੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੋਪਾਂ। 
ਜਿਮ ਮਰ ਕੈ ਭੁਯੋ ਜੀਵਤੋ ਗਯੋ ਰਹਯੋ ਜਿਮ ਗੋਪ2॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਵਗੁ ਅਗੈ ਲਿਖਾਈ। ਜਿਹ ਨੌਰ ਢੂੰਡਤੇ ਮੈਨੇ ਪਾਈ। 
ਜੱਸੂ' ਢਿਗ ਹੁਤ ਫਲਾਨਗ੍ਰਾਮ। ਜਹਿ ਸੋਢੀ ਬਾਵੈ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਮ॥੨॥ 
ਹ.ਫਤਵੋ ਲਏ/ ੭ ਵੱਲ ਪਲੇ/ ੨ ਸੱਟ /ਦ5/ £ ਸਤ ੧2੭੮ (5੭੨5 ਲ2/ /ਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ /ਵਜ਼ਾਨ 
ਹੈ /ਕੀ ਸੰਦਾ /ਸੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 9੭5੬ 7ਵੈਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ੫ਾਈੰ/ (ਦੋਖ ਆਹਾਨ ਕੋਲ? ੫ ਸਾਕ ੬ ਅਲਪ ਹੱਣ 
ਈੰ/ ੭ ਗੁਪਤ/ ੮ ਲਸਹੱਟਾ ਨਗਰ ਲੋ ਲੰ/ ਰਾਜ /ਵੇਚ ਹ/ ੯ (ਖਾਸ) /0ਡ? 

“/ਡੈਨਹਾਂ ਦੱ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਂ /ਏਕ ਨਨਯੋਂ /ਵਚ /ਏਹ ਪੁਸੰਨਾ /ਨੈਲ਼ ਪੁਕਾਰ /ਦਤਾ ਹੈ 
/ਸਤਨਾ ਠਾਤ ਅਸਾਂ ਸਨਾੰ ਸੱ ਤੋਂ ਧਨ /ਲਥਇ) 

/ਕਫ' ਆਠਨ /ਕਤ %ਮਨ ਤੇ ਵੱਡੇਅਨ ਤੇ ਸਨ ੫/ਇ/ -> 



ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਮਰਨੈ ਕਾ ਪੁਸੰਗ _ 
(ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਐਸੇ ਮਰਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਭਈ ਗਲ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬੰਦੈ ਆਖੀ ਸਾਤ"। 
9 ਸ਼ੱਚੀ/ 

ਜੰ: ਦਹਰਾ£ 
#ਨੇ' ਕਹਾਨੀ %ਦਭਤੰ” ਆਨ ਭਈ ਨ ਲੋਇ) 

੭ ਲਯੋ #ਰ ਨਾੰਹਾਂ ਸਨ ਲੰੱਲੋਂ ਲੱ ਨਨ ਕਟੀਂਇ॥59 

ਦੱਪਣਾ# 

ਕਾਹੀ' /ਇੱਲੀ #ੱ 7ਹਂਦ ਲੱ ਝਾਤ/ ਲੋ ਨ ਲੰਟੋ /ਨਤ "ਨਲ ਇੰਡਾਤ/ 
ਹਾਤਾੰ ਸਕਤਾ ਸੌਂ ਅਨ ੭ਂਆ/ ਲੰਵਤ ਗਲੋਂ ਨੱਹਂ ਠੱਠਾ ਲਭਾਹ/੨# 

7 #ਲਾ ਨੱਰ` ਹਲ਼ /ਇਸ ਆਹ /ਤਸ ਨਲ ਪੱਤਰੇ /ਨਿ ਲਨ ਸਾਲ / 
ਫੜ /% # ਭਾਨਾ /#ਘ ੱਠੰ/ /ਤਨ ਸੱ ਤੀ #ਮਤਸਰ ਗੱਲਟ ਅੰਹ/ੜ੭% 
ਹ# ਕੌ ਹਤਾੰਂ ਆੱਤ /ਓੰਤਾ ਭਾਲੰ/ ਭਾਨ /ਨ% ਨਲ ਹਨੈਂ ਵਾਨੀ? ਰ 
ਕਹਾਂ ਓਨੇ ਹਮ ਆਲੇ ਲਨ ਲ਼ਹਨ ਨ ਨੌਂ ਐਸੋ ਹਨ08% 

ਤੁਰਕਨ /ਨੈਨ /ਨੈਠ ਬੰਦੇ ਲਾ#/ ਨ ਚਾਹਨੇਂ /=ਸ ਕਾਟ /ਨਰਾਲੰ/ 

ਘਨ ਤਨ ਚਹਨ ਦਲ ਏੋਸ਼ਨ /#ਡਵ7ਏ? ਬੰਦ ਬੰਦ ਧਰੇ ਨਦੇ ਕਾਨਵ/£/੫# 

ਦਹਰਾ£ 

#ਲ ਤਾੰਹ' ਅਲ /ਦਖਲਾਣੀਏ ਲੰਦੈ ਝੰਦ ਪਹੰਲਾਾਣ॥&॥ 
ਚ੫ਈ# 

ਹਾੰ ਹੁਕਮ .ਫਰਲ਼ਲ਼ੋਰਹਾ ਦਲੰ/ ਅੱ ਕਾਨ ਅੱ ਸੰਟੂਕਨ ਨਯੋਂ/ 
ਓਸ਼' ਪਰ ਦੁੱਲੇ ਕੀਏ /ਨੈਨਫਾਨ”/ ਟੋਲ ਵੰਡ ਕਹਨ ਤੌਰ? ਆਗੁਵਾਨ9੭% 
੭ ਨਨ ਰਾਤ ਲੱਦ ਨੰ ਠਈਾੀਂ/ ਲੱਲ ਟਰੰਗਨ ਸੱ ਯੱ ਕਟੀ 
ਲਹਾ ਸਕ ਅਲ ਹੀ ਫਟ ਲਾ/ਏ/ ਹਮਨਾੀਂ ਦੋਹ ਤੁਮ ਏਹੁ ਲਨ/ੱਠੋ॥੮7 

ਨਾਹ ਸ਼ਨਵ ਤਾਂ ਅਹੈਂ ਹੱਦਹ/ ਹਾਏ ਦੁਖੀਣੇ ਤੁਸ "ਪਾਣ ਵਹਾ” 
ਨੰ ਨਨ ਇਨ ਕੁਛਾ ਆਕੜ ਕਲੀ/ ਭਈ ਅੱਧੇ ਤੌ ਸਭ ਭੁਲ ਨਈੀ॥੯% 

ਤੀ ਦਰੌਨਨ ਕਹਨ ?% ਆੱਲੈ ਏੱਲ/ ਅਰ ਲੱਨਨ ਕੱ ਨਦਰ ਨੇ ੫ਨ/ 

7ੋਓ ਬਾਤ ਝਟ ਲੀ ਕਈੰ/ ਓੰਨ ਕੌ ਤਉ ਪੁਤੀਤੰਹ ਅਈੀ/95% 

ਦਹਰਾ£ 

ਭਈ ਲਾ ਆ ਓਨੇ ਕਹ? /ਤ੪ /ਨੈਨ ਟਲ ਲਨ/ੱਇ/ ੨ 

6 (/ਕੈਧਰ) ਓੰਡ /ਨਆ/ ੭ ਲਾ ਜਾ) ਤੇ (/ਜਿ) ਸਾ/ ੬ ਟੂਰ ਕੱਤ) ੫ ਨੰੜ/ ੬ ਰੱਥ /ਦੱਤਾ/ 
-੭ /ਨੋਲਾਨਥਾਨ; &#ਇਕੰਟਾਲ/ ੮ ਅਲ ੫ਂਹਲਾ/ ੮ /ਇਲ /ਵਚ ੭? 9੦ (ਜਾਨ? ਨਵਾਓਨੰ/ 

"ਵੱਲਿਤ, ਅਜੀਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੨੫ 

ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਅੰਧਾ ਕੀਯੋ ਰਲ "ਦੁਇ ਸੱਯਦ ਭੁਾਤ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

“ਹਸਨ ਖਾਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ। ਕੀਯੋ ਕੈਦ ਓ ਤਖਤਹਿ ਠਾਨਾਂ। 
ਕਿਤਕ ਰੋਜ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਿਤਏ। ਨੌੜੇ ਮਰਨ ਸ਼ਾਹਿ ਦਿਨ ਅਏ॥੨॥ 

5 ਦੰਹਾਂ ਸੱਲਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰ/ ੭ ਅੜਦੁੱਲਾ ਪਨ ਤੇ ਭਾਈ ਹਲੈਨ ਆਲਾ ਨੇ ਮਰਗੱਟਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਛਤਾ ਨਾਲ 
ਨਮਿਤ 92੭੬ (5੧੭5੯ 22 #/ਵਚ ਟਰੁੱਠਨੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ /ਦੋੱਤਾ/ ਤੇ /ਨੈਸਚਾ ਕਰਕੰ/ 

€< ਮੱਠ ਹਨੂੰਠੇ ਨਾਂਹ ਦਸ /£ਮ ਹਲ ਪਗ ਲਗੇ ਪਲਟਾਾਲ॥ 954 
ਲਪਣੀ# 

੭%ਰ` ਲੰਦੇ ਜੰ ਐਸ /ਲਲਾਨੀ/ ਜੱ ਹਮ' ਲਨਾਵਾਹ' ਦੇਹ ਸ਼ਭ ਕਾਗ / 

ਤ ਲੰਕਾ ਕਟ ਕੱਦੂ ਹੰ ਪਸੰਡੀ/ ਅੱ ਉਲਟਾ ਦੋਹ /ਇਖ਼ਾਈੀਂ ਮੰਡ #੧੨% 

ਏਹਰਾ# 
ਹਤਾ ਬੰਦ ਸੱ /ਟਨਲ ਲਈਂ, ੰਤਹੁਰ ਕਹਨੋਂ ਸ਼ ਕੰਨ) 

ਰਹਾ ਹਤਾ ਨੰਠੁਂ' /ਇਸੰ ਆਲ /ਇਯਂ ਘਤਿਆਨਾਂ ਲੰਨ#5ਤ੭ 
ਬੰਟੇ ਨੀ ਤਾੰਹ'ਂ ਤੇ ਇਨ /ਏਨਾ ਪਨ? ਨ ਕੰ ਐਂਇ”/ 

ਨਹ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾ ਅਨ ਆਨਤ? ਲਲ਼' ਲੰਠੇਂ ਤੁਰਤਾੰਹ ਤਟ /557 
ਲਮਲੀ# 

ਤਹਾਂ ਜਾਂਣ ਕੁਛ ਨਘਤ ਲੀ ਰਹਨੋ/ ਹਤੇ ਭੋਤਾੀ ਤੇ ਸੱਟ /ਮਲ੍ਨੇਂ/ 

ਹਤੰ ਤਕਰਾਲ਼ਾਂ /ਨ ਇੰਨ ਕੈ ਸਠ/ ਅੱਠੇ ਘਜਾਣੀ” ਇਨ ਕਾ ਕੱਤ॥#5੫% 

ਤਾਹਾਂ ਸੰਨ ਲਹ "ਮਰਦੇ ਲਾਏ/ ਲਹ ਲੱਕਨ ਕੇ ਆਨ ਘਆਤਆਣ/ 
/ਸਸ਼ ਹਤੇ ਲਨ ਕਹੋ #ਮ' ਹਲੂਰ/ /ਤਨ ਕੀ ਭੀ ਦਈੀ ਅਨਨਾਂ ਠ#%7 
/ਕਤੀ ਹਨੂਰ ਕਾ ਆਪ ਕਹਾਵੀ/ /ਕੋਤੀ ਜ਼ੌਰਾਵਨ /ਨੈਂਘ ਅਖਵਾਵੀ/ 
#਼ਝਦਾੰ ਨਾਕਾ ਨੂਰ ਕਾੰ ਲੱਲੀ/ ਪੁਨਟ ਸਨਾਏ ਨਨਾਵੈ ਤੱਠੀ”/57੭% 

ਏਹਰਾ/ 

#ਗਨ /ਨੋਗਮ ਕਾਂ ਫਾਤ ਜੰ ਨੰ ਸਤ ਟਣੇ ਲਤ? 

ਲਹੁਤ ਪੁੱਜੇ /ਤਸ ਥਾਂ ਲਏ ਹੂਰ ਨੰ ਆਘ %#ਸਇ॥5੮7/ਏਤਾੰ 

ਏਹਾਰਾ£ 

ਨਨ ਹਾਂ ਆਲ ਅਰ /ਇਕਾ ਨੈ ਲੱ ਕਾਇ /ਠਿਆਹ/ 

ਭਲ ਲੂ ਤਰਾ ਏਡ ਉਸੇ ਤਊ ਸੋਲਾਂ ਲੰਨ ਸ਼ਦਾਾਂਹਿ/ 59 

ਲਪਣਾ# 

ਓਹਾਂ /ਏਗਾ /ਏਕਾ ਹਰਾਨਆ ਛਸ਼ਾਤ/ ਭਲ ਬੰਦ ਜੀ ਤਾਂਹਾਂ "/ਕੈਤ ਸਾਤ? _-> 

5 (ਹੜ) ਪੰਠ/ ੨ ਨੱਕ ਠਯ/ = ੜਣਾਣ ਹੌਣੰ/ # ਅਣ) ੫ ਨੰ ਵੱਲ/ ੬ #ਵੈਸ਼ਵਾਨ/ ੭ ਓਹ) 
੮ ਤਾ) ੯ ਝਨੜਾ/ 9੦ ਨਾਂ ਕੱਠੀੰ/ 55 ਛਾਂ ਦੱਸਆ? $> ਓਲੇਗੀ/ 9੨ /ਕਤੇ ਲਾ ਕ&/ 



੨੨੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬੰਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਬਿਧ ਸਾਤ। ਆਈ ਸ਼ਾਹ ਕੈ ਯਹ ਦਿਲ ਬਾਤ। 
'ਲਈ ਘੋੜੀ ਥੀ ਲਾਇ ਜੁ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਜੋ ਚੜ੍ਹਨ ਉਸ ਮੱਧੈ ਚੀਤ॥੩॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ ਨ ਕਰੀ। ਰਹੀ ਮਨੈ ਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰੀ” 
ਲੋਕ ਕੁਸ਼ਾਮਦੀਅਨਾ'ਂ ਕਹਿ ਦੀਯੋ। 'ਗਿਰਦੇ ਤਖਤ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਯੋ॥੪॥ 
ਅਗਜੋਂ ਪਕੜ ਲੇਵੈਂਗੇ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਚੜ੍ਹ ਦੇਖਯੋ ਤੋਰ'। 
ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਕੈ ਸੋ ਦਿਲ ਆਈ। ਜ਼ੀਨ ਪਾਇ ਸੋ ਲਈ ਮੰਗਾਈ॥੫॥ 
9 ਅੱਜ? ੭ ਪਣਾ/ ੨ ਘਸ਼ਾਮਦਾਂ ਲੱਕ; ਚਾਪਲੂਸ/ 

€ ਤਹਾਂ ਲਤ ਥ ਕਦ ਹਾਛੀੰ ਕੁਲੰਹ/ ਲਖ ਤਰਾਂ /ਤਨ ਘਰ ਭਲਾਂਹ#># 

/ਤਨ ਕੀ ਆਤ /#ਤਾਹ ਸੱਦ ਕਾਂਹਓ/ %੫ਨਾਂ ਤਾ ਤੁਮ ਹਮ ਕੰ ਟਇ5” 

ਨਹ ਭਨ ਕੈ ਇਨ ਨੱਸ ਕੀਇ/ ਹਨ ਫਕਾਰਨ ਕੇ ਨਮ ਸ਼ਕ ਲਹੈੱ' ਦੀ£9ਤ# 

ਤੱ ਬੰਦੇ ਨੰ ਅਸ ਓਚਾਨ/ “ਤਨ ਹੱਵੇਂ ਅੱਧੇ ਹਮ ਝਚ਼ਨ /ਨਵਾਰਂ/ 

ਜਕ ਭਗ ਤਮ # ੭ ਨ ਸਕ/ /ਨਲੰੱ ਨ ਜੈਤਰ ਸੱ ਦੱ ੭8957 

ਹਲ ਦੁਖ ਸਭ ਟੱਥਰ ਘਲ/ ਤਊ ਸਾਕ ਓਨੇ ਨੰ ਅੱਨੇ ਲਲ/ 

ਬੰਦੇ ਜੀ ਸੱ ਕਹ? ਇਜਾਨੰ/ ਲਜਾਵ ਡੱਲਾ ਹਮਨੇ ਲਾਂ #੫# 

ਦਹਰਾ# 

ਓਸ਼ #ਏਨ ਤੇ ਲੱ /“ਟਕ ਭਲ ਘਰ ਘਰ ਲਯਾਹਨ ਨ ਲਹਿ 

੭ਨੀ ਓਨੰ ਇਲਾਦ ਲੀ ਘਰ 2 ਛੱਲੇ ਮੰਨਾਂ9£9 

ਚਦ੫ਣੀ# 

7 ਸੰਦ ਸੰ ਭਈ 6ਲਾਦ/ ਗੱਤ 6ਚਾਨੰ' ਸੱਲੀਂ ਤਾਟਾ// 

ਹਨ ਹੁਰ ਗੱਲਦ /ਨੱ% ਲੱਸੀ ਆਦੰ/ /ਇਮ ਕਰ ਸੱਢੀਂ ਲੰਨ ਅਸਾਣੀਂ/੭# 

ਤ ਸ਼ੰਟੇ ਨ ਲੌਟਾ ਭਲ/ ਅਰ ਦਾਨੀ ਕੈ ਸੰ ਇਕ ਠਲੋੱ/ 

ਤੱ ਦਾਨੀ ਸਤ” ੰਡਤ ਆਯੰ/ ਬੰਦੇ ਜਾ ਓਸ ਯੋਂ ਫੁਨਆਲ/੮7 

ਤੇ ਭਾ ਲੰਡ ਲਾ ਭਾਣੀਆਨ ਸਾਥ? ਯੱ ਨਨ ਦਾਨੀ ਲੱਲੀਂ ਲਾਤ/ 

ਸਨੇਂ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਤਮ ਸਾਨੰ/ ਭਾਈ ਸੱ ਖੋਲੇ” ਲੌ ਆਲਕ ਓੰਚਾਨੀ॥੯/ 

ਨਾ ਨ ਸਕਾਂ ਨ ਕੌਈ ਗਾਲ? .ਨੱਤ ਲਨ ਲਹ ਆਲਕ' 5ਲਾਰਨੰ/ 

2 ਕਰ ਭਾ ੪ਰਤੀਤਾਂਹਂ' ਭਈ/ ਓਸ ਭਾ ਸਤਾਂਹ ਲਡਹਾਣੀੰ ਭਈੀ/95% 

ਦੰਹਰਾ£ 

/ਲਤਨਾਂ ਭਾਤ' ਅਸਾਂ ਸਨ ਸੈਂ ਤੋਂ ਹਰੀ /ਲਲਾਏ) 

/ਕਛ਼' #ਰਹਨ /ਕਛ %੫ਨ ਤੇ ਫਵੱਡ%ਨ ਤੇ ਸਨ ੫7ਇ9596 

8 /ਨਨੰਚਤ ਹੱ /ਨਿਆ/ ੫ /ਤੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ/ ੬ ਹੱ/ਨਆ) ੭ #ੁੱਤਰ/ ੮ ਸਕ; ਸੱਕ/ ੯ ਤਸੱਤਾੰਂ ਹੱਠੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੨੨੭ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਢਿਗ ਸ਼ਾਹਿ ਖੂਬ ਖੜਾਇ ਕੈ ਰਕਾਬੈ ਪੈਰ ਅੜਵਾਇ। 
ਬੈਠੋ ਆਸਣ ਜਾਇ ਸੋ ਤੌ ਧੀਰੈ ਧੀਰ ਤੁਰਵਾਇ॥੬॥ 

_! ਚੌਪਈ॥ ਰ 

੧ਬੰਦੈ ਅਵਾਜ ਹੋਨਿ ਬਿਧਿ ਫੁਰੀ। ਛੁਟਿ ਘੋੜੀ ਇਮ ਹਥ ਤੇ ਤੁਰੀ। 
ਉਪਰੋਂ ਆਨ ਇੱਲ ਇਕ ਪਰੀ”। ਉਸ ਕੈ ਖੜਕ ਘੋੜੀ ਬਹੁ ਡਰੀ॥੭॥ 
ਘੋੜੀ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਾਹਿ “ਗਿਰ ਪਰਾ। ਬਿੱਚ ਰਕਾਬੈ ਪੈਰ ਰਹਯੋ ਅੜਾ। 

ਘੋੜੀ ਨੱਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੈ। ਮਗਰੇ ਸ਼ਾਹ ਘਸੀਟ ਪਲਮਾਵੈਂ॥੮॥ 
ਦੌੜੇ ਲੋਕ ਚੁਫੇਰਮੇਂ ਪਰੇ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਰੇ। ਰ 

ਘੋੜੀ ਕਹਿ, 'ਮੁਹਿ ਦੇਉ ਲਗ ਰਹਜਯੋ'। ਸ਼ਾਹਿ ਘਸੀਟਤ ਹੀ ਮਰਿ ਗਯੋ॥੯॥ 
ਬੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁ ਬਿਧ ਬਣਿ ਆਈ। ਦੋਇਨ“ ਮੌਤ ਸੁ ਇਕ ਸਮ ਪਾਈ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਥੀ ਜਿਮ ਕੌਨ ਪਰੀ। ਲਿਖ ਕਾਗਤ ਮੇਂ ਤਿਮ ਗਲ ਧਰੀ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੱਤੇ ਸੈ ਇਕਾਸੀਏ ਸਾਲ ਸੁ ਬਿੱਕਮ ਰਾਇ। 
ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਐਸੇ ਮਰਾ, ਕੀਯੋ ਅਪਨੋ ਪਾਇ॥੧੧॥ 
ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਬ ਸਭ ਸੁਨਜੋ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਰਸੰਗ। 
?ਸਨੌਂ ਸੁ ਆਗੈ ਔਰ ਗਲ, ਉਨ ਚਿਤ ਵਧੀ ਉਮੰਗ॥੧੨॥ 
-ਗਜਯਾਰਾਂ ਸੋ ਸੰਨ ਤੇਤੀਏ, ਯੋ ਮੁਯੋਂ ਫ਼ਰੁੱਖਸੀਅਰ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਬਿੱਕੂਮ ਸਾਲ ਮਿਲਾਇ ਕੈ ਲੀਜੋ ਹਿਸਾਬ ਬਨਾਇ॥੧੩॥ 

ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁਸੰਗ 
('ਬੰਦੈ ਕੋ ਮਰਵਾਇ ਕੈ ਕਿਹ ਰਹਯੋ ਖਾਲਸੋ ਜਾਇ?') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਲੀ ਨੇ ਮੁਹਿ ਪੁੱਛਿਓ 'ਯਹ ਭੀ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਇ। 
ਬੰਦੈ ਕੋ ਮਰਵਾਇ ਕੈ ਕਿਹ ਰਹਯੋ ਖਾਲਸੋ ਜਾਇ?'॥੧॥ 

9 ਥੰਦੇ ਟੀ ਲੱਲ ਸੰਦਾਂ ਹੱਣ ਛਾ /8ਆਲ ਆਇਆ 2 # ਨਈ/ = /ਡੱਨ /#%/ £ ਲਮਕਦਾ /ਨਆ/ ੫' 

ਏੰਹਾਂ ਦਮ ੬ /ਏਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾ/ ੭ ਹੋਰ ਆਨ੍ਹਾਂ ਲ਼ਣਨ ਦਾ ਸੱਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ /ਨਆ)/ ੮ 595੨ /ਹਲਗਾੰ 

(8੭੨੭ ਠੰ) 5੭੮੧5 /ਲ:/ ੯ /ਕੈਲ਼/ 



੨੨੮ ਰ ਸੂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਮਾਲੀ ਸੋਂ ਮੈਂ ਯੋਂ ਕਹਯੋ। 'ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਹਯੋ। 
“ਬਾਜ ਦੇਸ਼ਨ ਜਿਮ ਪੰਛੀ ਰਹੇਂ। ਸਿੰਘ-ਅਰਨ' ਸੈਂ ਜਿਮ ਮਿਿਗ ਬਹੈਂ॥੨॥ 
ਕਿਛੁ ਚਾਕਰ ਕਿਛ ਜਗੀਰੀ ਲਾਏ। ਕਿਛ ਧ੍ਰਮਸਾਲਨ ਕਿਛ ਬੁੰਗੀਂ ਬਹਾਏ। 
ਕਿਤਨਨਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਈ। ਇਮ ਭੀ ਤੁਰਕਨ ਲਏ ਕਿਤਕੁ ਛਲਾਈ“॥੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਜੋ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਖਾਈ ਛਲਾਈ" ਨਾਂਹਿ। 
ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦੁਖ ਸਿਰ ਸਹੈ, ਮਰਨੋਂ' ਨਾ ਸੰਕਾਹਿਂ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੇ ਕੁਜੰਗੀ ਜੋਊ ਸ਼ੇਰ। ਭਏ ਨ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਵਹਿ ਘੇਰ। 
ਰਹੇ ਝਾੜਨ ਐ ਝੁੰਡਨ ਮਾਂਹਿ। ਤੁਰਕਨ ਲੂਟ ਸੁ ਮਾਰਹਿੰ ਖਾਹਿੰ॥੫॥ 
ਰਾਹਿ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਤੁਰਨ ਨ ਦੇਹਿਂ। ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਮਧ ਦਰਯਾਇ ਨ ਰਹੇਹਿਂ। 
ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੋਉ ਸਦਾਵੈ। ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹਿ ਸੰਕਾਵੈ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੇ ਬੱਦਈ ਜੁ ਬਚ ਰਹੇ ਤੁਰਕਨ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਕ। 
ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਰਖ ਲਏ, ਭਏ ਜੁ ਖਾਲਸੇ ਰੁੱਕ”॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਰ ਬੰਦਈਅਨ ਦਿਲ ਕਪਟੋ ਰਹਜੋ। ਚਹੈਂ ਪੰਥ ਵਹੁ ਜੁਦੋ ਰਖਯੋ। 
ਪੰਥ ਬੰਦਈਅਨ ਚਹੈਂ ਬਧਾਈ”। ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਚਹਿਂ ਵੈਰ ਕਮਾਈ॥੮॥ 

ਜੰਗ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਈਆਂ ਕਾ 
('ਭੁਜੰਗਨ ਸਿੰਘਨ ਯੋ ਠਟੀ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਈਅਨ ਔਰ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਬਡੋ ਭਯੋ ਜਿਮ ਜੰਗ! 
ਮਾਰੇ ਕੂਟੇ ਬਹੁ ਲੂਟੇ ਸੋ ਅਬ ਸੁਨੌਂ ਪ੍ਰਸੰਗ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਈ ਬੰਦਜੋਂ ਜੁਦਾਈ””। ਲਈ ਤੁਰਕਨ ਸ੍ਯੋਂ ਬਾਤ ਬਨਾਈ। 

6 ਭਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਲ /ਵੇਲ/ -੭ ਆਰਣ=ਟ%; ਖੰਡ /ਵਸ਼ੰ: ਆਰਨ /ਜਤ /ਇਸ ਘਨ /ਨੋਹਾਾ' (ਡੇ ੫ 

2./=#ਰਨ=੫ਰ, ਲਨ (/ਨੈਵੇਂ ਸੋਨ ਟੇ ਸਨ ਸਾਂ ਘਰਨੇ /ਵੇਚ ਹਰਨ ਲਾਹੰਦਾ 2?/ = /ਨਤਨੇਆਂ ਨੰ ਹ0 
8 ਛਨ ਲਣ/ ੫ ਧੌਲਾ ਨਾਂ ਗਨ ਫਰੇਨ /ਵੋਚ ਨਾ ਆਏ/ ੬ (ਨ) ਡਰ/ ੭ ਝ% ਵੱਲ ਤਨਫ/ 

£ ਵਧਾਉਣਾ (ਥਾਹੁੰਦੇ?/ ੯ ਲਾਲਾ /ਨੈਨੱਦ (/ਵਨੰਦ) ਨ ਤੰਹਣ ਦਾ ਸਪਤੂ/ 9੦ ਵੱਖਰਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੨੨੬ 

ਰੁਪਯੋ ਪੰਜ ਸੈ ਨਿਤ ਲੈਣ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਅਸਵਾਰ ਪੰਜ ਸੈ ਸਾਥ ਰਖਾਯੋ॥੨॥ 
ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰੀ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਸਜਾਵੈ। ਰਹਿਤ ਭੁਜੰਗੀ ਰੀਤ ਰਖਾਵੈ। 
ਪੜੈ ਬਾਣੀ ਅਰਦਾਸੋ' ਕਰੈ। ਦੰਗਜੋਂ ਫੰਗਯੋਂ ਨਹਿ ਸੋ ਟਰੈਂ॥੩॥ 
-ਬਾਂਗੀ ਕਸਾਈ ਡੇਰੇ ਨ ਆਵੈ। ਦੂਰ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਡੇਰੋ ਰਖਾਵੈ। 
ਰਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੋ ਕਰ ਲਯੋਂ। ਮੇਲਾ ਲਾਵਨ ਭੀ ਲਿਖ ਲਯੋ॥੪॥ 
ਟਕੇ ਆਵੈ ਜੁ ਚੜ੍ਹਤੀਂ ਮਾਂਹਿ। ਦੇੜੈ ਖਾਲਸੇ ਮੁਜਰੇ“ ਤਾਂਹਿ। 
ਸਮੋਂ ਮੇਲੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚਸੋ ਆਈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਯੋ ਸੰਗਤ ਤਾਈ॥੫॥ 
'ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। ਬੇਸ਼ਕ ਆਓ ਸੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਚੱਲ'। 
ਲਹੌਰ ਪਸ਼ੌੋਰ ਅੰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਚੁਤਰਫ਼ੋਂ ਧਾਈ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਤੁਰਕਨ ਕੋ “ਮੁਖ ਬੰਨ੍ਹ ਲਯੋ ਯੌ ਗਲ ਭਈ ਮਸ਼ਹੂਰ। 
ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਤੁਰਕਨ ਕਰੀ, ਭਯੋ ਸਿਖਨ ਭਉ ਦੂਰ॥੭॥ 
ਸਿੰਘਨ ਔ ਤੁਰਕਾਨ ਨੇ ਜਬ ਕਰ ਲਯੋ ਕਰਾਰ। ੨ 
'ਸੰਗਤ ਕੀ ਰਾਖੀ ਰਖੋ', ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕਨ ਲਿਖੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਨ 

ਤੁਰਕਨ ਲਿਖ੍ਯੋਂ ਨਿਜ ਠਾਣੇਦਾਰਨ। 'ਹੁਇ ਨ ਦੰਗੇ ਕਹੁੰ “ਸੰਗਤ ਵਾਰਨ। 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚਾਇ। ਰਖੋ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ” ਇਨ ਕੋ ਰਾਹੁ॥੯॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਮ ਲਿਖ ਹੁਤੇ ਸੋ ਜੋ ਮੇਲੇ ਮਾਹਿ। 
ਦਸ ਦਿਨ ਲੋ” ਮੇਲਾ ਰਹੈ, ਰਖਯੋ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤਾਂਹਿ'॥੧੦॥ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਠਟੀ ਸਿਖਨ ਚਿਤ ਧਾਰ, ਯਾਹੂ ਤੇ ਸੰਸੋ ਗਯੋ। 
'ਮਰੈ ਜੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦ੍ਰਾਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨੌ ਭਲੋ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਚਲ ਆਏ। ਆਨ ਚੜ੍ਹਾਵੈ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਏ। 
ਦਰਬ ਬਹੁਤ ਸੋ ਚੜ੍ਹਤੀ ਕਰੀ। ਦੈ ਤੁਰਕਨ ਬਹੁ ਬਾਕੀ ਧਰੀ॥੧੨॥ 
ਦੇਖ ਬੰਦਈਅਨ ਜਲਤੀ" ਆਵੇ। ਲਗੇ ਮੰਗਨ ਕਰ ਚੜ੍ਹਤੀ ਦਾਵੇ। 

9 #ਰਟਾਨ, /ਨੰ% ਦੇ /ਨੇਤਨੇਮ ਛਾ ਭਾਨ. ੫ੰਜ /ਨਆ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੱਤ ਦੀਂ ਕਰਦੇ/ ੭ ਟਲ (ਨਹੀਂ. . 

ਟਲਦਾ)/ ਤ ਆਪਣੇ ਡੰਨੇ ਜਲੇ ਾਨ ਨਨੀਂ/ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਏਣ /ਦੈਂਦ; ਨਾ ਕੱਲੀ ਕਸਾਈ ਏਸ ਦੇ ਡੋਨੇ ਆ ਸਕਦਾ 

77// 8 ਝੜ੍ਹਾਵਾ/ “ ਬਦਲੇ ਕਟੱਤਾੰ (ਵਖ ਗੁਰੂ ਅਰ /ਤਨ ਨਜਰ ਸਭ ਦੋਤ'- ਨ ਨ9/ ੬ ਨੂੰਹ ਲੰਦ ਕਰ 
/ਦਤਾ (ਯੰਲਣ ਲੱਨ ਨਾਂ ਛੱਡਆ)/ ੭ ਸੰਗਤ ਵਭੱਲੇਆਂ ਨਾਲ ਲਾਂ ਨੂੰ/ ੮ ਨੱਸਆ) ੯ ਫਮੜੇ ਟਕੇ/ 

92 ਤਕ/ 55 ਸਾਝ (ਓਹ ਸੜਦੇ ਛੰਰਿਲਾ ਕਰਦੈ?/ 



੨੩੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਹਯੋ ਖਾਲਸੋ, 'ਤੁਮ ਦਾਵੋ ਕਾਹਿ। ਤੁਮ ਹਮ ਮੇਲ ਰਖਯੋ ਕੋਊ ਨਾਂਹਿ॥੧੩॥ 
ਤੁਮ ਫਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹਮ ਗੁਰ ਕਹਿ ਫਤੇ। ਤੁਮ ਬਿਸਨੋਈ ਹਮ "ਚਾਰ ਬਰਨ ਮਤੇ। 
ਤੁਮ “ਸੁਹੇ ਪਹਿਰੋ, ਹਮ ਲਾਵੈਂ ਨ ਅੰਗ। ਹਮ ਪਹਿਰੈਂ ਸੁਰਮਈ ਤੁਮ “ਰਹੋ ਸੰਗ॥੧੪॥ 
ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਮ ਕਹੂੰ ਥਾਂਇ। ਨਹਿੰ ਲਯੋ ਚੜ੍ਹਾਵੋ ਅਗੈ ਤੁਸਾਹਿ। 
ਹੁਤੋ ਬੰਦਈਅਨ ਚਿਤ “ਬਡ ਗਰਬ। ਬਨਗੁ ਬੰਦੈ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰਬ॥੧੫॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਯੋ ਬੰਦੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੋ ਰਹਯੋ ਨ ਸੋਢੀ ਕਰਨ ਜੋਗ ਬਾਤ'। 
ਸਮਝੈ' ਨ ਮੂਰਖ ਪੰਥ ਕੀਓ ਖਲਾ। ਯਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸਭ ਗੁਰ ਕਲਾ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਗਲ ਉਨ ਕੀ ਨਹਿੰ ਪੁਜੀ ਭਈ ਦੂਏ ਮੇਲੇ ਪਰ ਗੱਲ। 
ਗੋ ਕਰਨੋਂ ਉਨ ਠਟਯੋਂ“ ਬੰਦਈ ਉਤਰੇ ਤੌ ਇਕ ਵੱਲ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦਈਯਨ ਡੇਰਾ ਇਕ ਵਲ ਲਾਯਾ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੈ ਢਿਗ “ਬਗਲ ਬਗਲਾਯਾ। 
ਕਿਤ ਰੌਣੀ” ਕਿਤ ਬਾੜ ਗਡਵਾਈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜੇ ਕੀ ਦਬ ਬਾਹੀ॥੧੮॥ 
ਕਿਤਨਨ ਛਾਏ ਛੱਪਰ ਛੰਨ। ਬਹੇ ਬੰਦਈ ਆਇ ਕਰ ਫੰਨ"। 
ਉਤ ਵਲ ਡੇਰੇ ਬੰਦਈਅਨ ਕਰੇ। ਲਵੈਂ ਰਲਾਇ ਜੁ ਉਨ ਮੈਂ ਰਲੇ॥੧੯॥ 
ਬੰਦਈ ਸੰਗਤ ਯੋ ਬਧਤੀ ਭਈ। ਬਹੁ ਕਰਾਮਾਤ ਬੰਦਿਓਂ ਲਈ। 
ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਇ ਸਿਖ ਪੂੰਜਨ ਕਾਰਕ”। ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਹੁਇ ਪ੍ਰੋਜਨ ਸਾਰਕ"॥੨੦॥ 
ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਕੀ ਭਈ। ਦੇਖ ਬੰਦਈਅਨ ਨਜ਼ਰ "ਫੁਲ ਗਈ। 
ਕਹੈ', 'ਜੁਦੀ ਹਮ ਸੰਗਤ ਪੁਜਾਵੈਂ'। ਕਹੈ, 'ਜੁਦੀ ਹਮ ਚੜ੍ਹਤੀ ਲਾਵੈ'॥੨੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਯੋ ਮਨ ਮਥੀ', 'ਏ ਭਏ ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਤਯਾਰ। 
“੧ਅਕੈ ਤੌ ਲੜ ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਅਕੈ ਤੌ ਮਨ ਬਹੋ ਹਾਰ'॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਇਮ ਸਯਾਨਨ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। ਭੁਜੰਗੀ ਦੰਗਈਅਨ ਯੋ “ਚਿਤ ਧਾਰੀ। 
ਬੰਦਈਅਨ ਸੋਂ ਹਮ ਕਿਮ ਬਨੈ ਟਰਨੋ#। ਰਖੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਸੋਂ ਹਮ ਲਰਨੋਂ”॥੨੩॥ 
ਇਨ ਦੇ ਕੈ ਅਬ "ਲਾਇ ਲੈਂ ਲੀਕ। ਇਨੋਂ' ਹਿੱਸਾ ਟਿਕੈ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ ਨ ਠੀਕ। 

9 ਝਦਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ /£ਕਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੋ/ 2 ਲਾਲ ਘੰਹਿਰਾਵਾ ਆਹਿਨਦੇ ਹ/ = ਸੰਗਦੇ (ਡਰਦੇ? ਹੋ ਨਰਮ 
ਘਆਹਨਣ ਤੱ ਕਤਰਾਓਂਦ ਹ/ ੪ ਝੜਾ ਹੰਕਾਲ/ ੫ ਨਣੀ ਨਯਤ ਧਾਲੰ/ ੬ ਵਲਨਨ ਵਲ ਲਣਨ? -੭ ਕੱਦਾੰ 

6ਤਰੰ# ੮ ਵਾਲ ਆਸ € ਫੱਟ ਛਲ ਫਠੰਨ/ 5੦ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਤਲਲ ਲਣਾ/ 95 (#ਤਲਕ)? ਨਾਰਨ 
ਵਾਲ; (ਨਫਾਰਲ਼? ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼? 5੭ ਹੰਕਾਰ ਹੱ/ਨਆ) $ਤ ਨਾਨੀ /ਨੈਸ਼ਲਾ ਕੰਤ! ਅਤਾ ਕਨਿਆ? 
58 ਜਾਂ ਤਾ) 5੫ ਨੰਯਤ ਕੱਦ) % ਟਲਣ/ 52 ਲੜਨਾ (ਪਤਲਾਹ ਨਾਲ ਸਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਗਾੱਹਣਲੇ?/ 
੧੮ ਲੱਕ ਲਾ ਲਵਾਨੇ ਝਦਨਾ ਖੱਟਲੇ ਭਤਾਂ /&ਤ ਪਾ ਭਵਾਂਨ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੩੧ 

ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹਮ ਲਗਨ ਨ ਦੇਹਿੰ। ਮਰਨ ਲਰਨ ਤੈ ਸੰਕ ਨ ਕਰੇਹਿਂ॥੨੪॥ _ 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਕਹੀ ਸਿਆਨਨ ਨੈ ਇਮੈ 'ਅਬ ਯੋਂ "ਧੀਰ ਧਰਾਇ। 
ਮੇਲੈ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅਈ ਇਨ ਘਲ ਦੰਗਾ ਕਰਾਇ'॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ੍ 

ਤੋ ਬੰਦਈਅਨ ਸੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕਹੀ। ਨਨ ਗਤੀ ਮੀ ਹਾ 
ਤੁਮ ਹਮ ਲੜ ਜੋ ਹੋਵਹਿੰ ਖ੍ਹਾਰ। ਤੁਰਕ ਲੇਹਿੰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਾਰ॥੨੬॥ _ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੈਸੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੁਇ ਲਰਤ” ਲਏ ਬਿੱਲੀ ਮੁਹਿ ਪਾਇ। 
ਤੈਸੇ ਹਮ ਤੁਮ ਲਰਤ ਲਖ! ਤੁਰਕ “ਪਰੈਂਗੇ ਆਇ'॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਬੰਦਈਅਨ ਯੌ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਉਨ ਚਿਤ ਆਈ ਅਤਿ ਗਰਬਾਈ'। 
'ਸਿੰਘ ਅਏ ਹੈਂ ਅਬ ਹਮ ਦਾਇ?”। ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਇਨ ਦਈਏ ਤੁੜਾਇ॥੨੮॥ 
ਟਕੇ ਦੁਨੇ ਦੱਯੇ ਤੁਰਕਨ ਲਿਖਵਾਇ। ਇਮ ਕਰ ਦੱਯੇ ਇਨ ਪਿਠ ਤੁੜਵਾਇ। 
ਤੁਰਕ ਲਾਲਚੀ ਦਰਬਹਿੰ" ਕੇਰੇ। ਇਤ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਿੰਘਨ ਗੇਰੇਂ'“॥੨੯॥ 

ਤਬੈ ਬੰਦਈਅਨ ਲਿਖ ਦੀਓ ਲਾਲਚ ਤੁਰਕਨ ਲਾਇ। 
'ਟਕੈ ਸੁ ਦੂਣੇ ਹਮ ਦਿਵੈਂ ਹਮ ਚੜ੍ਹਤੀ ਸਾਂਝ? ਦਿਵਾਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰਕ ਚਨੀਅਜ ਸ਼ੀ ਇਜ ਸ਼ਾਤ। ਟਕੇ ਵਹ ਐਂ ਖੌਫ ਹੁਲਿ ਘਾੜ। 
ਇਹ ਲਰ ਮਰੈ ਐ ਹੋਵਹਿੰ ਖ੍ਹਾਰ। ਇਤ ਲਾਲਚ ਲਗ ਗਯੋ ਠਾਣੇਦਾਰ॥੨੧॥ 
'ਮਿਟੈਂ ਬੰਦਈ ਜੁ ਦੰਗਜੇਂ ਨਾਹਿ ਸਿੰਘਨ ਜਾਨ ਲਈ ਮਨ ਮਾਂਹਿੰ। 
'੧ਇਕੋ ਇਕੀ ਬਿਨ ਇਨ ਸੰਗ ਹੋਈ। ਹਮਰੋ ਖਯਾਲ ਨ ਛਾਡੈ ਕੋਈ॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭੁਜੰਗਨ ਸਿੰਘਨ ਯੋ ਠਟੀ ਜੋ ਕਿਛੂ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਕਰੋ ਸੁ ਚੰਡੀ ਭੇਟ ਇਨ ਤੁਰਕ ਬੰਦਈਅਨ ਦੋਇ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਨ -੪ 
ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚ” ਕਹੈ। 'ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਮਾਰੀ ਨਹਿ ਦੰਗੇ ਕੀਏ ਰਹੈ। 
5 ਧੀਨਜ ਕਰੰ/ > ਸਹਣ! ਸਲਝਣਨ ਲੜਾਲੀ/ = ਲੜਦੀਆਂ ਨੂੰ/ 5 ਵੇਖ ਕੇ/ ੫ ਆ ਪੰਣਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰ 
ਏਠਨੀ/ ੬ ਨਰਲ ਹੱਕਾਨ/ ੭” ਵੱਲ ਆਨ ੮ ਧਨ-ਏੰਲਤ ਦੇ (ਲਾਲਲਾਂ ਹਨ)/ ੯ ਭੰਨ ਲਣਏ/ 9੦ /ਹਿੱਸਾ/ 

95 /ਏਕ ਨਾਲ਼ /ਏਕ ਟੀ ਲੜਾਈ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੰ/ ੧੭ ਸੱ ਨਾਂਹਲ ਨਾਲ ਨੱਧ /ਦ (ਦੌਟਾਂ ਨੰ9/ ਚੜ ਝਚਨ) 



੨੩੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਮ ਸੌ ਕੋਸਨ ਤੇ ਸਿਖ ਮੌਗਵਾਏ। ਦੰਗ ਸੰ ਵਿ ਜਾਇੰ ਜਾਨ ਗਵਾਏ।੩੪॥ 
ਵਾਧ ਘਾਟ ਸਿਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੀਜੈ। ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਦੰਗੇ ਕੀਜੈ। 

ਮੇਲੋ ਹੁਇ ਰੁਖਸਦ” ਭਾਈ। ਸੋ ਕਰ ਲੀਜੈ ਜੋ ਚਿਤ ਆਈ'॥੩੫॥ 

ਦੰਗੇ ਦਾ ਪੁਸੰਗ 
(ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰ ਰਾਖੋ ਬਾਤ') 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਮੋਲੋ ਰੁਖਸਦ ਜਬ ਭਯੋ ਚੜ੍ਹਤੀ ਚੜ੍ਹਾਇ ਦਰਬਾਰ। 
ਬੰਦਈ ਸੁ ਮਾਂਗੈ ਅੱਧ ਹਿੱਸਾ, ਤੁਰਕਨ ਕਰੀ ਸਹਾਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਹੁਤੋ ਦਰੋਗਾ ਤੁਰਕਨ ਜੋਈ। ਕਹਿ ਲਾਲਚ ਕੀਯੋ ਅਪਨੋ ਤੋਈ'। 
ਸੋਉ ਵਧਾਵਨ ਲਾਗੋ “ਲਾਗ। ਏ ਲਰ ਮਰੈ ਤਾਂ ਹਮ ਬਨੈਂ "ਕਾਗ”?॥੨॥ 
ਵਣਜ ਬਲ ਸਿਰ ਜਿ ਤਮ ਕਧਿਰਪੇ ਛਾਈ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਖਾਲਸੋ ਟਰਤੋ ਜਾਵੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਬੰਦਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਧਾਵੈ॥੩॥ 
ਕਹੈਂ, 'ਖਾਲਸੋ ਅਬ ਜਾਇ ਹਾਰ। ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਮਿਲ ਹਮ ਲੇਹਿੰ ਮਾਰ। 
ਸਭ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਨ ਅੱਧ ਟਿਕਾਵੈਂ'। ਇਮ ਮਨ ਮਿਥਿ ਵਹਿ ਬਹੁ ਗਰਬਾਵੈਂ॥੪॥ 
ਆਧਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹਮ” ਸੰਗਤ ਕੋ ਚੜ੍ਹਯੋ। ਇਮ ਹਮ ਦਾਵਾ ਆਧਾ ਕਰੰਜੋ। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਇਹਾਂ ਬਨੇ ਨਹਿੰ ਤੁਮਰੀ ਕਾਰ'॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਫਤੇ ਦਰਸ਼ਨ' ਤੁਮ ਛਡ ਰਲੋ ਪਾਹੁਲ ਪੀਓ ਸਰਬੰਗ”। 
ਬਰਨ” ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਹਿ ਛਕੋ, ਕਹਾਵੋਂ ਪੰਥ ਭੁਜੰਗ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦਈਅਨ ਕੈ ਮਨ ਗਰਬੋ ਔਰ। ਉਇ ਚਾਹੈਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਚਲਾਯੋ ਤੌਰ””। 
'ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਮੈਂ ਬਡ ਕਰਾਮਾਤ। 'ਵਹਮ ਸਚੋ ਜਮਾਵੈ ਉਪਰ ਹਾਥ॥੭॥ 
ਹੁਤੋ ਗੁਰੂ ਹਮ ਬਡ ਕਲਧਾਰੀ। ਸੌ ਕੋਸਨ ਕਰ ਜਾਇ ਉਡਾਰੀ। 
"ਦਰਸ਼ਨ ਛੈ ਜਗ ਮੱਧੇ ਆਦਿ। ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈਂ ਪਾ ਛਲ ਬਾਦ'॥੮॥ 

7 %ੀੱ 2 ਕੰਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੜਾੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱ /ਨੱਕ ਸੱਦੇ ਹਨ/ > ਰਲਨਤ: /ਵੋਦਾ ਹੌਣ/ ੨ ਸਹਾਰਾ 
(ਤਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਨਾ ਲੈ ਕ?/ ੪ ਨ /ਨੈਹੜਾ/ ੫ ਤਾਣੀ (ਆਪਣੇ ਲਣ9/ ੬ /ਹੈਨਾ ਨਲ, ਕਚ/ ੭ ਕਾਲ 
ਕਸ? ੮ ਹੱਣੰ0 ੯ ਸਾਡਾ (ਸੰਨਤ ਟਾ)/ 92 ਸਾਠੇ ਕੁਲ ਸਨ) 55 /ਇਕੋਂ ਵਰਣ (ਖਾਲਨੇ? ਨਾਲ਼) 92 ਤੱਠ 
ਤਰਸ! ਛੰਗ, ਰਹੁ ੀਂਤਿ/ ੧= ਆਨਾ ਹੱਲ ਤੇ ਸਦ੍ਹਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਆਸਾ ਵੱਡੇ ਕਰਾਨਾਤਾੰਂ ਹਾਂ/ 95 ਸੰ 

ਕਹਾਂਤਕ/ 5੦ ਖਟ ਫਰਸ਼, ਡੇ ਟਰਲਨ ਡੋ ਸਸਤੂ; ਡੇ ਖ-- ਜੰਗ ਜਨ ਜੋਨੀ ਅਨਾਲੀ ਭੌਨਾਗਨ 
%#ਤੇ #ਟਾਰਾੰਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲ) % ਝਨਤਾ) 

'ਠਾਤਰ- 'ਰਾਰ' (=ਨੜ ਝਨੜਾ)?/ /੫ਨਤਰ- ਕਾਰ'(=ਕਾਰਲ, ਅਨੌਰਲ)/ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਦੀ 

ਸਿੰਘਨ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਮੰਨੈ ਨ ਮੰਤੂ। ਤੇਗ ਆਗੈ ਕੋਊ ਚਲੈ ਨ ਤੰਤੂ। 
ਹਮ ਸੋਂ ਲਰੋ ਮਦਾਨਹਿ ਮਾਹਿਂ। ਹਮ ਮੰਤੁ ਜੰਤੂ ਪਤਿਆਵੈਂ ਨਾਹਿ'॥੯॥ 
ਬਧਯੋ ਬਿਖਾਦ' ਇਨ “ਦੋਇਨ ਮਾਂਹਿ। “ਘਰੀ ਪਲਕ ਮੈਂ ਜਨੁ ਮਰ ਜਾਂਹਿ। 
ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਐ ਸਾਲੋਂ' ਕੇ ਹੋਤੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ“ ਬਹਲੋਂ ਕੇ ਪੰਤੇ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਮਸੰਦਨ ਮੇਵੜਨ? ਕਹਿ ਵਰਤਾਈ ਸ਼ਾਂਤ। 
ਹਿੰਦੂ ਲਰ ਮਰ ਜਾਇੰ ਜਿਮ, ਤੁਰਕ ਚਹੈ' ਵਹ ਬਾਤ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਦੋਊ ਓਰ ਕੇ ਸਯਾਨੇ ਬੋਲੈਂ। 'ਜਿਮ ਸਭ ਬਚੈਂ ਬਾਤ ਕੋਊ ਟੋਲੈਂ। ਰ 
ਜੌ ਤਮ ਮੰਨੋਂ ਹਮਾਰੀ ਸਲਾਹਿ। ਦੋਉ ਓਰ ਬਹੁ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਾਹਿਂੰ॥੧੨॥ 
ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰ ਰਾਖੋ ਬਾਤ। ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋਉ ਮੰਨ ਲਯੋ ਬਾਤ। 
ਹੈ ਸਭ ਹੱਥ ਸੁ ਕਰਤੈ ਜਾਨੋ। ਕਾਹੇ ਲਰ ਕਰ ਮਰਨੋ ਠਾਨੋ॥੧੩॥ 
ਲਿਖ ਦੁਇ ਚਿਠੀ ਦੁਬਾਰ ਰਖਾਵੋ। ਅਕੈ ਸੁ ਮੱਧ ਤਲਾਵਹਿ' ਪਾਵੋ। 
'ਫਤ੍ਰੇ ਗੁਰੂ' 'ਫਤੇ ਦਰਸ਼ਨਿ' ਵਾਰੀ। ਜੋ ਤਰ ਆਵੈ ਸੇ ਲਯੋ ਧਾਰੀ॥੧੪॥ 
ਡੁਬ ਜਾਇ ਤਿਸ ਦੁਰਹਿ ਕਰਯੋ। ਨਹਿਂ ਉਸ ਕੈ ਕੋਉ ਪੰਥ ਪੁਚੁਰਿਓ”'। 
ਤੁਰਕ ਕਹੈ, 'ਜਾਵੈਂ ਦੋਊ ਡੂਬ। ਤੌ ਹਮਰੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇ ਸਭ ਖੂਬ'॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੁਇਨ ਬਾਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਉਪਰ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰ। 
ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸੇ, ਸੋ ਕਿਮ ਹੋਵਗੁ ਹਾਰ॥੧੬॥ 

3 /ਵੇਵਾਦ, ਝਗੜਾ (ਵੱਧ /ਨਆ?/ ੨ ਦੱਹਾਂ /ਹੈਰਾਂ/ਫਚ/ ੨ >ੀ ਘਲ /ਢੋਚ/ £ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ #਼ਨਦਾਨ 
/ਵੇਚ/ ਭਾਣਾ ਸਾਝ ਹਰ ਰਾਮਦਾਸ ਲੀ ਦਾ ਅਨੈਨ /ਨਿੱਖ ਨ /ਨਸ ਨੇ ਹਠ ਅਰਜਨ ਏਵ ਲੀ ਦੇ ਸਮ ਆਮਤਾ 
#ਰੰਵਰ ਦਾ ਭਾਲਾੰ ਜੇਵਾ ਕੱਤਾਂ ਨ /ਇਹ ਆਨਤਨਰ ਦਾ ਕੰੱਤਵਾਲ ਆ /ਏਸ਼ ਦਾ ਦੈਹਤ ਸੰਮਤ %੬੮੪ 

(9੬੨੮ 2 /ਵੇਚ ਹਇਆ; /ਟਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸਾਹਿਲ ਡਾ ਗੁਰੂ ਗਾੰਨਿਆਥੈਂਟ ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੱ 
ਕਾਤਾ/ ੫ ਭਾਲਾੰ ਭਗਤੁ ਦੇ ਅਰਾਣੰ ਦੰ/ ਭਾਲਾਂ ਭਗਤ ਸੱ ਹਨ ਅਰਜਨ ਏਵ ਲਾਂ ਦਾ ਸੰਮਣਾ/ਨੇੱ ਨ /ਏਸ਼ 

ਨੇ ਵੀ#ਮਤਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਕੰਤ? /ਏਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ਼ /ਵੇਚੇਂ ਭਾਲੀੰ ਦੇਸ਼ਾ /ਸੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਣੀ ਨੁਰਲਖਸ਼ 

/ਨ0/ ਨੇ /ਠੇਆਸ਼ਤਾ ਕੈਸਲ ਕਾਂਏਮ ਕੱਦੰ/ ਭਾਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਤਾਰਮਰ /ਵਲੋ ਹਾੰ ਨਰ ਹਾਂਰਰਾਈ 
ਜੰ ਦੇ ਹੱਲ ਗੋਂਇਆ/ ੬ ਭਟ) ਲਾਹਿਲੇਂ ਏੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨ /ਵੈਚੋਂ? ਭਾਣਾ ਸਾਹਿਲ ਆਲਵੇਂ ਦੇ /ਮਡਿ ਫੜਾ ਦਾ ਸੰਨ 

ਜੱਟ ਨੰ ਲੈ ਆਹਲਾਂ ਸਲਤਾਨ ਟਾ ਭਗਤ ਆੰ/ ਸੰਮਤ ੧੬੪੦ (੧੪੮੨= ਏਂ) /ਵੇਚਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਏਵ ਜੰ 

ਦਾ/ਸੇੱਖ੭ੱਲਿਆ/ /ਲਸ਼ ਨੇ ਅਨਤ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹੰਨਿਮੰਦਰ ਹਿਲ ਦੀ ਛਤ ਨਵਾ ਕੰਤ? /ਇਸ਼ ਦਾ ਦੋਹਾਤਾ 
#ਤ 5੭੦੦ (੧5੨ ਠ$2) /ਵਚ ਗੱਟਆ/ /2ਸ ਦੀ ਅਸ ਦੇ ਭਾਣਾ ਕੇ' ਕਾਂਹਲਵਾਂਦੇ ਹਨ/ 

-੭ ਮੰਵਾਂੜਾਆਂ ਨੂੰ. ਆਵਾੜ਼ ਦੇ ਵਸਨਕ: ਜੌ ਅਕੜਰ ਏਂ ਹਾਲ ਨਨ ਡਾਕ ਤੋਂ ਸਨੰਹਾ ੫ਤਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਸਨ; ਹਰਕਾਨੰ ਸੰਤਨ ਦੇ ਹੂਰ ਸੰਨਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤ ਪ੍ਰਾਹਾਂਣਆਂ ਦੀ ਟੋਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲ਼ੇ ਕਰਮਲਾਨੀ /ਟੈਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਨ) (ਵੋ “ ਕਰਾਹ ਔਵਤਾ ਸਭ ਆਹ ਫੌਰਾਂ-ਨ%7:7/ 
੮ (ਏਹਾ) ੫ੰਲੇਆਂ ਦ/ ੯ ਤਨਾਲ ਸਰਵਰ /ਵੇਜ਼/ 5੦ ਪੰਰਵਾੀੰਂ ਕੰਠੇ5/ 



੨੩੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੋਈ ਖਾਲਸੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਤੋਂ ਚੀਤ। 'ਹਮ ਕੌ ਗੁਰ ਕੀ ਸੱਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ। 
ਵਧੈ ਖਾਲਸੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਲਾ। ਸਗਨਾਂ ਸੋਨ ਸਭ ਹੋਊਗੁ ਭਲਾ॥੧੭॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਨਾਇ ਜਿਮ ਜਿਮ ਆਖੀ ਮੁਨਸਬਾਂ”। 
ਧਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁ ਜਾਇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਦੁਉ ਵਲ ਖੜੇ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਭ ਜਾਨੀ ਜਾਨ! ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਐਂ ਬੁਤਮਾਨ। 
ਜੌ ਤੂੰ ਪੰਥ ਵਧਾਯਾ ਲੋੜੈਂ। ਲਾ ਕਰ ਪਿਥਮੀ ਜੋ ਨਿਭੈ “ਓੜੈ॥੧੯॥ 
ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਅਬ ਤਰ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਘਟਨੋਂ ਉਸ ਬੁਡ“ ਜਾਵੈ। 
ਤੁਮ ਤੈ ਛਾਨੀਂ ਕੋਉ ਨ ਬਾਤੈ। ਤੁਮ ਨਿਜ ਕਰਤੈ ਨਿਜੈ ਬਿਧਾਤੈ”॥੨੦॥ 
ਹੁਤ ਕੰਨਯਾ ਤੈ ਸੁਤ ਕਤਾਯਾ। ਦੋਇ ਚਿਠਨ ਕੇ ਉਪਰ ਬੰਧਾਯਾ। 
ਸਦ ਬਾਲਕ ਹਥ ਦਈ ਧਰਾਇ। ਮਧ ਦਰਬਾਰ ਹਰਿ ਪੌੜੀ ਥਾਇ॥੨੧॥ 
ਇਕ ਬਾਰ ਦੋਊ ਹਿਠਾਹੈਂ ਗਈ। ਦੋਊ ਤਰਫ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। 
ਮਤ ਕਤ ਜਾਵੈ ਦੋਊ ਬੂਡੈਂ। ਤੌ ਰਹੈ ਨ ਹਿੰਦੂ ਕਹੂੰ ਕਿਤ ਢੂੰਡੈ॥੨੨॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਇਮ ਭੀ ਆਖੈਂ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸਿਆਨੇ ਨਰ ਤਹੀਂ। 
ਜੌ ਚਿੱਠੀ ਦੋਊ ਤਰਤ, ਰਹੈਂ ਪੰਥ ਦੋਊ ਅਮਰ॥੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

-ਨਾਢ ਭਏ “ਕਰ ਜੋਰ ਸਭ ਉਚੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 
'ਚਿੱਠੀ ਤਿਸੈ ਤਰਾਈਜੋ, ਕਰਨੋ ਜਿਸੇ ਪੁਗਾਸ'॥੨੪॥ 
ਤੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲੈ ਇਕ ਤਰਜੋ, ਚਿੱਠੀ ਗੋਲੋਂ” ਏਕ। 
ਤੋ ਸਿੱਖਨ ਕੁਛ "ਜਿੰਦ ਪਰੀ, 'ਰਖੀ ਗੁਰੂ ਅਬ ਟੇਕ'॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਦੋਊ ਓੜ ਤੇ ਪਕੜਨ ਦੌੜੇ। ਫੜ ਫੜ ਸ਼ਸਤਰ ਆਗੇ "ਧੌੜੇ। 
ਤਹਿ ਹੁਤੇ ਦਰੋਗੇ ਤੁਰਕਨ ਕੇਉ। ਕਹੀ ਮੁਨਸਬੈਂ, 'ਦੇਖੋਂ ਤੇਉ' ॥੨੬॥ 
ਤੁਰਤ ਦਰੋਗਨ ਪਕੜ ਮੰਗਾਯੋ। ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਫੜਾਯੋ। 

5 ਨਭ ਸ਼ਗਨ? ੭ ਨਸਫਾ /ਨੈਆਟਕਾਰਾਂ /ਵਲੋਨਿਆ? ਤ ਲਤ ਚੱਕਾ ਨਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਆਆਾਂ ਤੇ 
ਵਰਤਨ ਕਾਲ-/ਤੰਨ ਕਾਲਾਂ /ਵਚ/ ੬ ਅੰਤ ਤਕ/ ੫ ਡੱਲ? ੬ ਲਕਾੰ ਹਠ ਕੁਪਤ  ਵੋਲ` ਰਹੇ ਨ ਕਲੂਆੰ 
ਛਾਨਾ'-ਸ਼ੋਠ ੭ ੪9/ ੭ /ਲੈਗ਼ਾਤ; ਰਚਣਹਾਲ, ਕਠਤਾਨ/ £ ਖਲੋ ਨਈ ਖੜੇ 2 ਨਏ)/ ੯ ਹੱਥ ਲੌੜ ਕੰ? 

92 ਮਗਠੰ_ /ਹਛੋ/ 55 ਜਾਨ ਖਣੰ/ 92 ਦੌਟਾਂ ਮਾਨਆਂ ਤੰ? 6= ਟੱਤੋ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੭2੩੫ 

'ਫਤੇ ਗੁਰੁ ਕੀ ਹੈ' ਤਰ ਆਈ। ਦੋਉ ਓਰ ਉਨ ਆਖ ਸੁਨਾਈ॥੨੭॥ 

ਯੋ ਸੁਨ ਖਾਲਸੈ ਸ਼ਾਦੀ" ਭਈ ਜਨਕ” ਬੰਦਈਅਨ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। 

ਸੁਨਤ ਚਿੱਠੀ ਉਨ੍ਹ ਬੰਧਯੋ ਜੋ ਹੰਦੇਸਾ=। ਜਨੁ ਨਿਜ ਨਿਿਪੈਂ! ਗਯੋ ਛੁਟ ਦੇਸਾ॥੨੮॥ 

ਸਰਪ ਸੀਸ ਤੇ ਜਿਮ ਮਣਿ' ਜਾਵੈ। ਮੀਨ ਤੁਫੈਂ ਜਿਮ ਨੀਰ ਨ ਪਾਵੈ। 

ਸੋਚ ਕਰੈਂ ਐ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਵਾ। ਉਭੈ ਸਾਸ ਕਰ ਲੇਵੈ ਹਾਵਾ॥੨੯॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਏ ਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬਿਆੜ” ਤਿਨ ਐਂ ਅਕਾਸ਼ੈ ਉਡਯੇ ਨ ਜਾਇ। 
ਹੱਥ ਮਰੋਰੈਂ- ਸਿਰ ਧੁਨੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕਨ ਨਹਿ ਪਾਇੰ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਲਸੈ ਕੀਨੋ ਜੈ ਜੈਕਾਰੇ। ਉਚੇ ਕਰ ਕਰ ਫਤੇ ਉਚਾਰੇਂ। 
ਫੜ ਫੜ ਖੰਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਖੜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ॥੩੧॥ 
ਭਯੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਸਾਰ”“। ਜਿਤਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰ। 
ਐਸ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੰਘਨ ਪੰਥ ਭਈ। ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਜਿਮ ਦੇਵਨ ਕਈ॥੩੨॥ 
ਹੁਤੋ ਖਾਲਸੋ ਵੱਲ ਬੰਦੱਈਅਨ ਗਯੋ। ਤਿਨ ਆਇ ਡੇਰੋ ਸਿੰਘਨ ਵਲ ਕਯੋ। 

_ ਕਿਛੁ ਨਠ ਗਏ ਕਿਛੂ ਹੋਇ ਰਹੇ ਸੁੰਨ। ਜਨੁ ਕਰ ਮੋਨਧਾਰ ਬਹਿ ਮੁੰਨ'॥੩੩॥ 
ਹੁਤੇ ਜਿ ਕਿਛ ਤਿਨ ਮੱਧ ਹੰਕਾਰੀ। ਤਿਨ ਮਰਨੇ ਪਰ ਮਨਸਾ ਧਾਰੀ”। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਮੌਤ ਤਿਨ੍ਹੋ ਸਿਰ ਆਈ। ਆਗੈ ਸੁਨੋਂ ਤਿਸੈ ਤੁਮ ਭਾਈ॥੩੪॥ 

ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੁਲਣਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੋ ਜੁ ਮੁਨਸਬ ਥੋ ਕੀਓ ਲਹੌਰੋ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ। 
ਭੋਜਯੇ ਬੰਦੱਂਜਨ ਕਰਨ ਕੋ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ ਕਿਛੁ ਸ੍ਰਾਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਾਥ ਉਸੇ ਥੋ ਬੇਟਾ ਆਯਾ। ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਕੋ ਪਾਯਾ। 
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉਸ ਬੋਲਯੋ। 'ਤੁਮ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹਥ ਚਹਿ ਖੋਲ੍ਹਯੋ॥੨॥ 
ਕਹਯੋ ਨ ਕਿਨੈ ਹਮ ਖਬਰ ਨ ਕਈ। ਹਮ ਨੇ ਖਬਰ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰ ਦਈ'। 
ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਸਦ ਬੇਟੋ ਲਯੋ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਘੁਲਾਵਤ ਭਯੋ॥੩॥ 
ਮੱਲਨ”ਦ ਜਿਮ ਦੋਊ ਘੁਲਨੈ ਡਹੇ। ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਤਿਨ ਇਮ ਕਰ ਲਏ। 

6 ਲਲ/ 2 ਸਾਣੰ/ 2 /ਫੈਕਰ ਗੋਇਆ/ # ਰਾਜਨ ਨਰਘਤਿ/ ੫ ਮਣ? (ਜਿਵੇਂ ਦੋਂ /ਨਰ ਮਣ ਜਾਂ 
62)/ ੬ ਤੜਣੰ //ਨਵੰ' ਮੰਡਾਂ ਆਾਣਾਂ /ਲਨਾਂ ਤੜਫਦੀ ਨੈਂ// ੭ ਦਠਾਤ, ਤਲੌੜ/ ੮ (ਹੱਸ? ਮਆਲੌਤਦੇ 

4ਛਤਾਈਏ/ ੯ ।/ਨੈਨ)? ਛੇਠਦੇ/ 7੭ ਨਾਨ: 99 2 (ਸਣੇ ਆਂ ਨੇਂ ਲਹ ਕੇ ਐਨ ਧਾਰ ਲਈ ਟੈ9/ 

5੭ ਨੱਯਤ ਕਾਤੀ 92 ਅੰਾਂ !ਘਹਲਵਨਾ) ਵਾਨ/ 



੨੩੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਜੋ ਜੀਤੈ ਤਿਨ ਪੰਥ ਲਿਆਏ'। ਇਮ ਕਰ ਲੀਨੇ ਬਚਨ ਪਕਾਏ॥੪॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਕੋ, ਐ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ। 
ਬੁੰਗੇ ਘੁਲੇ ਅਕਾਲ ਤਲ", ਸਭ ਪੰਥ ਦੇਖਨ ਵਾਲ”॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹੱਥ ਛੁਹਾਯਾ। ਤੁਰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਆਯਾ। 
ਝਟ ਕਰ ਝਟਕੋ ਲਯੋ ਮੰਗਾਇ। ਸੁਰ ਡਲਾ ਮੁਖ ਛੱਡਯੋ ਪਾਇ॥੬॥ 
ਇਮ ਕੀਯੋ ਭੁਜੰਗੀ ਉਸ ਕੋ ਪੁਤ। ਬਚਜੋ ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸੁਤ”। 
ਹਾਬ ਜੋੜ ਉਸ ਪਿਤਾ ਖਲੋਯਾ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਨ ਨਿਜ ਬਖਸ਼ੋਯਾ॥੭॥ 
ਅੱਗੇ ਸੁਨੋ ਮਹੰਤ ਉਸ ਬਾਤ। ਜਿਮ ਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋ ਘਾਤ 
ਕਹਜੋ ਖਾਲਸੈ 'ਛਡ ਜਾਹੁ ਡੇਰਾ'। ਮੰਨੀ ਨ ਗੱਲ ਉਸ ਮਚ ਗਯੋ ਰੌਰਾਂ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਰੌਰਾ ਭਯੋ ਮਾਰਹਿ ਮਾਰ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਹਾਥ ਉਠਜਯੋ ਤਬ ਖਾਲਸੈ, ਰੋਕ ਨ ਸੱਕਯੋ ਕੋਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਅਕਾਲ ਆਕਾਲ' ਕਹਿ ਉਠੇ ਸਿੰਘ ਧਾਈ। ਬਾੜੇ ਕੀ ਜਾ ਬਾੜ ਪੁਟਾਈ। 
ਦੋਊ ਵੱਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਝੜੇ। ਤਹਿੰ ਨ ਬੰਦਈ ਸਕੇ ਹੁਇ ਖੜੇ॥੧੦॥ 
ਕਰ ਮਹੰਤ ਜੋ ਉਨੈ ਬਹਾਯੋ। ਪਹੁੰਚ ਖਾਲਸੈ ਤਿਹ ਥਾਂ ਘਾਯੋ”। 
ਹੁਤੀ ਗਡੇ ਪਰ ਗੱਦੀ ਬਨਾਈ। ਦੌੜ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਧਾਈ॥੧੧॥ 
ਹੁਤੋ ਮਹੰਤ ਥੋ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਰੋ। ਜਾਤ ਕਮੋਇ' ਨਾਮ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ। 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਹਥ ਤੈ ਸ਼ਸਤੁ ਨ ਗੇਰੇ। ਮਾਰ ਕਰੇ ਤਹਿ ਖਾਲਸੇ ਢੇਰੇ॥੧੨॥ 
ਜਿਨ ਕਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਏ ਤਹਿਂ ਡਾਰ””। ਰੱਖ ਰਲਾਏ ਪੰਥਹਿ ਨਾਰ”। 
ਦੋਹੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਤਹਿੰ ਭਈ। ਬਚਜੋ ਸੋਊ ਜਿਨ 'ਫਤੈ ਗੁਰ' ਕਹੀ॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਬੰਦਈ ਬਚਜਯੋ ਨਹਿਂ ਕੋਇ। 
ਲੂਕਯੋ ਛਪਯੋ ਜੋ ਥੋ ਬਚਯੋ, ਹਾਰ ਰਲਯੋ ਪੰਥ ਸੋਇ॥੧੪॥ 
ਓਹਨਾਂ (%ਕਾਲ਼ ਝੰਨੇ ਹੋਨ)/ ੭ ਵਾਲ਼ਾ (ਦੋਖਣ ਵਾਲਾ?/ ਤੇ ਨਰ (/ਨੈਕਾਰ) ਦਾ ਵੰਡਾੰ ਝੰਟਾੰ- ਜ਼ਾਹਰ ਹੰ/ਨਾ ਨ 

_ ਭਜਨ ਅਜਾਉਣ ਲਈਂ ਓਸ ਦੋਂ ਹ /ਵੇਚ ਸਰ ਲਾਂ ਝਟਕਾ /ਇੰਦੇ ਨਨ) 5 ਸਹੀ ਕਰਕੰ/ ੫ ਹੱਤਿਆ” ੬ ਰੱਲ 

#ਰ-ਸ਼ਰਾਲ਼ਾ/ ੭ ਮਰ /ਦਿੱਤਾ/ ੮ ਵਾਲਾ) £ ਕੰਲੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ /ਟੈਕਾ ਸੱਤ” /ਇਨਾਂ ਦਾ/ਨਕਾਸਾ 

ਨਲਰਾਤ €ੰ ਕਾਂਸੀ ਨਗਠੀ ਤੱ' ਗੋਇਆ ਕਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ /ਕੈ /ਏਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦੋਲ ਨਾਲ ਸੰ 

5੦ ਡਾਲ ਸੱਟ (/ਦੱਤ?/ ੧5 ਨਾਲ਼ ਸਾਥ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੨੩੭ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹਿੰ ਬੰਦੱਯਨ ਥੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ। ਤਿਹ ਥਾਂ ਬੈਠਯੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। 
ਆਇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਉਨ ਕੀ ਪਰੈ। ਲਾਇ ਤਨਖਾਹਿ ਤਿਹ ਖਾਲਸੋ ਕਰੈ॥੧੫॥ 
ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਹੁਤ ਢੇਸੀਏ ਵਾਲੋ। ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਯਾਮ ਕਲਾਲੋ। 
ਐਔ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੀ ਮਿਲਤੀ ਕੇਈ। ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੀ ਤਿਸ ਘਰ ਬਥੇਈ॥੧੬॥ 
ਭਾਈ ਭਗਤੁ ਕੇ ਪੌਤ੍ਹੇ ਦੋਉ। ਕੀਏ ਨਬਾਬ ਬੰਦੇ ਥੇ ਸੋਉ। 
ਤਉ ਖਾਲਸੈਂ ਫੜ ਕਰ ਓਇ। ਨੀਲ ਬਸਤੁ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸੋਇ॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭ ਭਾਈਅਨ ਮਿਲ ਇਮ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨ ਹੋਇ। 
ਗੋਲੀ ਹੋਇ ਜੁ ਖਸਮ ਕੀ, ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧੮॥ 
ਬੰਦੱਈਅਨ ਐਂ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਐਸੀ ਬੀਤੀ ਬਾਤ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਨੀ, ਲਿਖੀ ਤਿਸੈ ਹੀ ਭਾਂਤਿ॥੧੯॥ 

ਪੁਸੰਗ ਬਾਬੇ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਔ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤਿਹਣ ਐਂ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਕੇ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਔ ਅਮਰ ਕੋ ਤਿਹਣ ਭਲੇ? ਕੁਲ ਦੋਇ। 
ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਜਿਨ ਲਈ, ਭਏ ਭੁਜੰਗੀ ਸੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਟੇਹਣ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭਾਈ ਕਾਨੂ ਸਿੰਘ। ਕਾਨੁ ਸਿੰਘ ਕੋ “ਸੂਤ ਮੀਰੀ ਭੁਜੰਗ। 
ਲਈ ਤੁਰਕ ਸੋਂ ਉਨ ਜੁਗਤ ਮਿਲਾਇ। ਦਈ ਸਭੀ ਉਸ ਗਲ ਸਮੁਝਾਇ॥੨॥ 

ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ“ ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀ 
('ਦੇਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭਨ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੇ ਖੇਖ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨ ਅਬ ਉਨੋ ਕੀ, ਸੀ ਗੁਰ ਗੈਲ ਜੁ ਗੁਰੂ ਅਖਾਇ। 
ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਬੈਰ ਰਖ ਮੁਏ ਹਾਰ ਪਛੁਤਾਇ॥੧॥ 

5 ਭਾਈ ਮਨ ਨਿੱਘ ਸਹੀਦ: ਕੈੱਲੱਂਵਲ (ਘਟਆਲ਼ਾ ਰਾਜ) ਦਾ ਵਸਨੱਕ ਕਾਲੇ ਦੱਲਟ ਸੱਟ ਚੱਧਨੀਂ ਦਾ ੪ਤ 
(ਕਣਾਂ ਭਾਲ ਸੰਹਨਾ ਨੂੰ ਕੱਝੋਂ ਵੱਲ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤ/#ਡ ਕਾਨਯਾਫ਼ਾ /ਨੈਹਾ ਹੈ), ਪੰਜ ਵੜ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ 
ਨ ਭਰ ਤੰਨਾ ਲਹਾਦਦਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਲਾ /ਦੌੱਤਾ/ ਕਲਗੰਸਰ ਦਾ ਜੋਵਾ /ਵੇਲਾ ਨਾਲਾ ਓਰ /ਨਹਾ/ ਸੰਮਤ 9੭੮੪ 
(9੭੩੮ ਦੀ.) /ਵੇਚਾ ਸਹਾਇ ਹੌਏ/ ੭ ਵੰਡੇ ਸਨੀ ਖੜੀਆਂ ਦਾ/ਏਕਾ ਸਾਤ, ਨਰ ਅੰਨਦ ਨਾੰਹਨਾ /ਏੈਲੇ ਗੱਤਾ 
ਦੇ ਸਨ/ ੨ ਸਰੱਣ ਖਤਾੀਆਂ ਦਾ /ਏਕਾ ਸਾਦ; ਨਰ ਅਮਰਟਾਸ ਨੰ /ਇਲੇਂ ਲੱਤ ਦੇ ਅਨ) ੪ ਅਤਰ ਆੰਨਾੰ 
/90// 4 ਹੁਰਜਾ ਅਭ ਦਾ ਪੌਤਹਾ ਅਤੇ ਦੰਪ ਲੱਦ ਛਾ ਹਤਰ (ਸਾ ਗੁਰੂ ਗੰਰੇਗੀਂ#ੰਦ ਨੰ ਦਾ ਪੜੌਤਾ/ 7 
ਲਰਮਦਾਨ ਦਾ ਭਾਣੀਂ.ਨੂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀ ਕਲਗਿਰ ਨੰ ਤੋਂ ਅਸਤ ਛ/ਕੈਆ ਆ ਦਸ਼ਨਸ਼ ਲੀ ਟੇ 
ਜੋਤਾਂ ਜਤ ਸਮਾਉਣ /ਪਛਂ ਅਨੰਦਪੁਰਾ/ਵੇਖੌ ਗੁਰੂ ਤੌਨਾ ਲਹਾਦਰ ਨੰ ਦੇ ਅਸ਼ਕਾਨ ਤੇ ਗੱਦੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋ /ਨਆ 
%ਤ ਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਨਾ/ ਲਾਲ ਰਾਏ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਠ/ 



੨੩੧੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਕੰਡਲੀਆ॥ 
ਦੇਖ ਚਰਿਤ ਤਿਯ! ਚਤਰ ਕਯਾ ਹੁਨਰ ਗੁਰ ਸੋਂ ਕੀਨ। 
ਹੁਤੀ ਨ ਲਿਖਤ” ਉਲਾਦ ਉਸ ਕਰ ਚੁਤਰਾਈ ਲੀਨ। 
ਚਤੁਰਾਈ ਸੋਂ ਸੁਤ ਲੀਨ ਉਨੈ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਨਾਉਂ। 
ਇਕੈ 'ਭਵਾਨੀਓ' ਕਹੈ, ਦੁਜੈ ਕੋ 'ਗੁਰੀਓ' ਬਤਾਉਂ। 
ਤਮਹਿਰੀ ਕਹਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹ ਸੁਤ ਹੁਤ ਨਹਿੰ ਲੇਖ। 
ਦੇਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭਨ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੋ ਪੇਖ॥੨॥ 

ਦਰਰਾ।॥ 

ਗਈ ਸੋਢੀ ਰਾਇ ਗੁਲਾਬ ਪੈ ਜਬ ਬੈਠੋ ਮੰਜੀ ਲਾਇ। 
ਦੂਧ ਪੂਤ ਸੰਗਤ ਦਏ ਸੁਨਿ ਮਹਿਰੀ ਆਈ ਧਾਇ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹਿਂ ਦਮਦਮੇ“ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ। ਲਾਇ ਮੰਜੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਐਠੇ। 
ਸੋ ਤਹਿੰ ਜਾਇ ਮਹਿਰੀ “ਨਾਢੀ ਭਈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਬਿਨਤੀ ਕਈ॥੪॥ 
ਅਰ ਕੀਆ 

ਤੇ ਹੋਵੈ ਜਗ ਸਾਂਝ। ਬਿਨ ਪੁੱਤ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮ ਜਗ ਮਾਂਝ”॥੫॥ 
ਦਿ ਮਜਾ ਗਲੀ ਅਨ ਹਜ ਨ ਕੀ ਤੈ ਜਲ ਵਜਾ 
ਜੀਵਣ ਜੋਗੇ ਦੁਇ ਸੁਤ ਦੱਯੈ। ਹਮਰੀ ਸਾਂਝ ਜਗ ਮਹਿ ਰਲਵੱਯੈ'॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਾਈ ਮਸੰਦ ਸੁਲੱਖਣੇਂ ਐ ਮੇਵੜ ਖੜੇ ਅਨੇਕ। 
ਕਰੀ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਸਭਨ ਮਿਲ, ਵਲ ਮਹਿਰੀ ਕੀ ਵੇਖ॥੭॥ 
ਰਲ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਜਬ ਕਹੀ, ਤਬ ਗੁਰੁ ਕੀਓ ਧਿਆਨ। 
'ਲੇਖ ਨ ਲਿਖਿਓ ਇਸ ਪੁਤਰ', ਉਚੇ ਕਹੀ ਬਖਾਨ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੀ ਸੁਨਤ ਥੀ ਮਹਿਰੀ ਖੜੀ। 'ਨਹਿਂ ਲਿਖਿਓ' ਗਲ ਉਸ ਕੰਨ ਪੜੀ। 
ਦੌੜ ਜਾਇ ਕਲਮ ਕਾਗਜ ਆਣਾ। ਕਲਮ ਦਾਨ ਲਯਾਇ ਅਗੈ ਠਾਣਾ"॥੯॥ 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ ਕਹੀ। 'ਜੌ ਲਿਖੀ ਨ ਆਗੈ ਅਬ ਲਿਖ ਦੇ ਸਹੀ। 
ਇਤੈ ਉਤੇ ਤੁਮ ਹੀ ਲਿਖਨਹਾਰੇ। ਅਗੇ ਨ ਲਿਖਯੋ ਅਬ ਲਿਖੋ ਹਮਾਰੇ॥੧੦॥ 
ਲੇਖ ਲਿਖਯੋ ਜੋ ਪਿਛਲੋ ਪਈਐ। ਤੌ ਕਿਮ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਈਐ। 

9,/ਡੈਲ, /ਇਸਤਗੀ/ ੨ /ਨੋਆ (ਕਰਮਾਂ/ਵੇਚ) ਨਹੰੱ.ਨੰ/ ₹ ਆਹਗਾੀੰਂ ਓਸ /ਏਸਤਾੰ ਨੂੰ ਗੰਹੰਦੇ ਹਨ; /ਨਲ 
ਦੇ ਲੌਖਾਂ /ਵੇਚ ਪੁੱਤਰ ਨਾ /ਲਿੱਖਆ ਹੰਵੋ/ # ਵੱਮੋ/ “ ਅਨੰਦ&ਰ ਸਹੇੜ /ਵੋ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ /ਨਿੰਘ ਨੰ ਦੇ 
/ਵਰਾਜਣ ਦਾ %ਨਥਾਨ (ਕਈ /ਲਤਿਹਾਨਕਾਜ਼ਾਂ ਟਾ/ਖਆਲ਼ ਹੈ /ਕੈ/ਏਥੋ ਨੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰ ਨਰ 
ਰਾੰਲਾ ਨੱਹੇਕਾ ਨੜ ਲਲਾਨੰ ਅਨੁਭਵ ਤੱ' ਭਾਣ? ਅਨ /6% ਜਾ ਤੱ'/ਲਸ਼ਵਹਇਆ 2)/ ੬ ਸਲੇਂ ਨਈ 

੭ /ਵੋਚ/ ੮ ਸਹਸ, /ਏੱਛਾ/ ੯ ਕੱਠੀ/ 9੭ ਗੱਲ ਕ/ 59 ਰੱਸਆ/ 
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ਜੋ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਨ ਦੇਨੇ ਜੋਗ। ਤੋਂ ਉਸ ਕੋ ਸਿਖ ਕਬ ਕੋ ਹੋਗੁ'॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਢਿਨਾਈ!" ਨਾਰ ਕੀ, ਸੰਗਤ ਹਸੀ ਹਸਾਇ। 
ਦੇਖ ਸੁ ਸੰਗਤ ਵਲ ਗੁਰੂ, ਲੀਨੀ ਕਲਮ ਉਠਾਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨ ਗੁਲਾਬੈ ਰਾਇ। 'ਗੁਰੀਓ” ਪੁਤੁ ਉਸ ਲਿਖ ਦਯੋ ਨਾਇਾ। 
ਟੇਕ ਮਥੋ ਉਨ ਕਾਗਦਿ ਹਥ ਫਰਯੋ। ਕਾਗਜ ਫੜ ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਰਯੋ॥੧੩॥ 
ਸੋ ਕਾਗਜ ਜਾ ਖੁਬ ਧਰਯੋ ਮੰਦਰ। ਭਯੋ ਬੇਟੋ ਉਸ ਇਕ ਬਰਸ ਅੰਦਰ। 
ਨਾਮ 'ਭਵਾਨੀਓ" ਉਸ ਕੋ ਧਰਯੋ। ਯਹੀ ਸਭ ਮੋਂ' ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁ ਕਰਿਓ॥੧੪॥ 
ਫਿਰ ਮਹਿਰੀ ਕੋ ਆਇਓ ਖਯਾਲ। 'ਗੁਰੀਓ' ਲੈਣ ਫਿਰ ਕਰਯੋ ਸਵਾਲ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ, 'ਤੁਮ ਗੋਦ ਹੈ ਕੋਇ'? ਕਹੀ, ਯਹ ਭਵਾਨੀਓਂ ਸੋਇ॥੧੫॥ 
ਤੁਮ ਅਪਨੋ ਲਿਖਯੋ ਵਾਚੋਂ ਆਪ। ਭਵਾਨੀਓ' ਲਿਖਯੋ ਕਿ 'ਗੁਰੀਓ' ਥਾਪ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ ਹਸ, ਮਹਿਰੀ ਚਰਿਤ੍ੁਹਾਰੀ। ਲੈ 'ਗੁਰੀਓ' ਔਰ ਦੂਜੋ ਵਾਰੀ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਿਰਿ 'ਗੁਰੀਓ' ਦੂਜੋ ਭਯੋ ਕਰ ਹੁਨਰ ਦੁਏ ਸੂਤ ਲੀਨ। 
ਚਰਿਤੁਨ ਕੋ ਘਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਸੋਂ ਕੀਨ॥੧੭॥ 

ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ 
(ਦੇਖ ਦਰਬ ਉਸ ਮਤਿ ਫਿਰਿ ਗਈ!) 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਆਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹਿ, 'ਗੁਰ ਕਬ ਹੋਇ ਗੁਲਾਬ'। 
ਤਾਂਹੀ ਕੋ ਸੋ ਚਾਹੀਏ, ਲਿਖਿਓ ਯਹੀ ਜੁਬਾਬ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹਾਦੁਸ਼ਾਹਿ ਜਬ ਅਯੋ ਸੁਹੰਦ। ਬੁਲਾਇ ਪੁਛਯੋ ਉਨ ਸੁਲਖਣੇਂ' ਮਸੰਦ। 
'ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਬੰਸੀ“ ਹੋਇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਕਰਾ ਦਯੋ ਮੋਹਿ'॥੨॥ 
ਸੁਲਖਨੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਲੈ ਆਯਾ। ਬਹਾਦੁਸ਼ਾਹਿ ਸੋਂ ਮਿਲਨ ਠਹਿਰਾਯਾ। 
ਜੋ ਗੱਦੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਬਹੈ। ਸ਼ਾਹਿ ਉਸੈ 'ਰਾਮਦਾਸਾਂ' ਮੁਖੋਂ ਕਹੈ॥੩॥ 
ਬਹਾਦੁਸ਼ਾਹਿ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਿਵਾਵਤ ਜਬ ਤੈ ਭਏ। 
ਸੁਲਖਣੇ ਭੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਸੁਧਿ ਆਮਦ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਆਈ॥੪॥ 
9 /ਲੰਦ/ ਟ_ਤ ਤਰ ਦਾਨ%/ # ਪੜੂੰ/ ੪ ਵੱਲ /ਵਚੰ/ ੬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰ/ਕੇ ਏਸ ਆਨ ਤਕਾ ਹਰ ਲੱਦੀਂ ਘਰ 

ਘੰਨਣੰ ਵਾਲੇ ਗਰੂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ' ਕਾਹਿੰਦੇ ਨਨ/ ਮੁਸਲਮਾਨ /ਇ/ਤਹਾਨਕਾਰ਼ਾਂ ਵੀ ਰਾਆਦਾਨ' ਨੰ/ਨ/ਨੇਆ ਹੰ/ 
੭ (ਛਾ? ਆਮਦ ਸ਼ਦ' ਅਰਥਾਤ ਫਣਾ ਗੋਂਇਆ'-ਭਲਾ: /ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? 



੨੪੦ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਗੁਰ ਸ਼ਾਹਿ ਦੋਊ ਉਠ ਖੜ ਹੋਵੈਂ।' ਅਗੈ ਕਦਮ ਕਰ ਆਵੈ ਦੋਵੈਂ'। 
ਸ਼ਾਹ ਹਾਥ ਜੋੜ ਅਗੈ ਕਰੈ। ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਮਧ ਹੱਥ ਲਏ ਫਰੈ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਖੈਰ ਖ਼ਰੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਛੈਂ ਤਿਮ ਪੁਛੀ ਗੁਲਾਬਹਿ ਰਾਇ। 
ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ, 'ਤੁਮ ਦਿਦਾਰ ਤੈ', ਕਹਿ ਕੈ ਦੁਇ ਮੁੜ ਜਾਇੰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
'ਸੁਧ ਆਮਦ' ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਉਸੀ ਤੌਰ ਤਹਿ ਦਈ ਬਨਾਈ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਥੋਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ। ਸੁਲਖਨੈ ਕਹਯੋ ਤਿਮ ਮਿਲਯੋ ਬਲਿਖ॥੭॥ 
ਹੁਇ ਨਚਿੰਤ ਇਮ ਮੰਜੀ ਲਾਈ। ਦੋ ਇਕ ਬਰਸ ਇਮ ਗੁਰਤਾ ਪਾਈ। 
ਸੁਲਖਣੋ ਮਸੰਦ ਕੋ ਪੋਤੈ ਜੋਈ। ਵਭਾਖ ਗਯੋ ਥੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਸੋਈ॥੮॥ 
'ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ' ਉਸ ਥੋ ਨਾਇ। ਜਿਮ ਉਨ ਆਖੀ ਦਈ ਲਿਖਾਇ। 
ਤਿਸ ਚੇਲੋ ਅਬ ਸੁਖਣ ਦਾਸ। ਮਿਲਤ ਹਿਲਤ ਹਮ ਉਇ ਰਹਿ ਖਾਸ॥੯॥ 
ਔਰ ਸੁਨੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮ ਉਨ ਕੀ ਕੁਲ ਗੁਰਨ ਮਿਲਾਨੀ। 
ਸੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਪੰਜ ਸੁਤ ਸਾਦਰ'”। ਪਿਰਿਥਮੇ ਗੁਰਦਿਤੋ ਦੁਯੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ॥੧੦॥ 

ਸੋਰਨਾ॥ 

ਤੀਜੋ ਅਣੀ ਸੁ ਰਾਇ, ਰਾਇ ਅਟਲ ਚੌਥੋਂ ਕਹੈਂ'। 
ੁਰਜਮੱਲ ਭਿਰਾਇ ਇਸ ਪਾਚ ਸੁਨਿ ਗਿਨਿ ਲਿਥਂ ॥੧੧॥ 

ਇਹਾਂ ਚਾਰਨ ਕੀ ਲਿਖਤਿ ਨ ਲੋਰੀ“। ਇਕ ਸੁਰਜ ਕੀ ਚਹੀਐ ਤੋਰੀ। 
ਸੁਰਜਮਲ ਕੇ ਦੁਇ ਸੁਤ ਭਏ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਦੁਜੋ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਥਏ॥੧੨॥ 
ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ ਸਭੀ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮ ਕਰ ਭਈ ਤਿਮ ਦੈਯਗੁ ਬਖਾਨੀ। 
ਔਰ ਸਯਾਮ ਚੰਦ ਕੀ ਭੀ ਜੋਉ। ਸੋ ਨਹਿ ਚਹੀਐ ਇਹਾਂ ਲਿਖੇਉ॥੧੩॥ 
ਆਗੈ ਹੋਵਗੁ ਜਹਿਂ ਕਿਤ ਨੌਰ। ਲਿਖ ਦਿਥੈ ਯਗੁ ਕਰ ਤਹਿੰ ਗੌਰ। 
ਅਬ ਸੁਨੀਐ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮ ਕਰ ਉਨ ਕੈ “ਸੀਸ ਬਿਹਾਨੀ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੁਲਾਬਰਾਇ ਸੋਢੀ ਸੰਦਾ” ਬਹੁਤ ਸੁ ਬਧਯੋ ਪਸਾਰ। 
ਪੁਤੁ ਪੌਤ੍ਹੇ ਬਹੁ ਭਏ ਔ ਦਰਬਹਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਐ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੋਉ। ਔਰ ਪੁਤੂਨ ਕੈ ਔਰ ਨਾਮ ਥੋਉ। 
ਔਰ ਸਭਨ ਕੇ ਨਾਮ ਬਤਈਐ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੇ ਕਿਛ ਮੜਕਂ ਨ ਪਈਐ॥੧੬॥ 

9 ਫਤੇ/ ੭ /ਵੋਲੱਣ: ਆਨੂਠੰ/ ੨ ਕਹ /ਨਿਆ ਆੰ/ # ਆਦਰਨਲ ਆੰਤਕਾਰਯੌਨ/ ੪ ਲੰਤ/ ੬ /ਨੈਠ 
ਨੱਤ/ -੭ ਵਾਲ਼ਾ/ ੮ ਪਨ ਦੱਲਤ/ ੯ ਕਟਾਕ (/ਇ੪ਣਾਂ ਆਂਦੇ ਨਾਂ ਕਰਏ)/ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੪੧ 

ਕਹੈਂ 'ਅੰਸ ਉਸ ਭਏ ਅਠਾਰਹਿ। ਕਈ ਬਿਆਹੇ ਕਈ ਗਏ ਕੁਆਰਹ। 
ਬਹੁਤ ਗਰਬਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਪਾਯਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਤਬ ਉਸ ਘਰ ਆਯਾ॥੧੭॥ 
ਬੈਠ ਮੰਜੀ ਪਰ 'ਮੇਲੇ ਲਾਵੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਤੇ ਦਰਬ ਚਲ ਆਵੈ। _- 
ਦੇਖ ਦਰਬ ਉਸ ਮਤਿ ਫਿਰਿ ਗਈ। ਖੋਟੀ ਘਰੀ” ਉਸ ਆਵਤ ਭਈ॥੧੮॥ 
ਬਰਸ ਦੋ ਇਕ ਮੈਂ ਸੋ ਮਰ ਗਯੋ। ਤਿਮ ਹੀ ਉਸੇ ਪੁਵਾਰ ਮੈਂ ਕਯੋ। 
ਜੋ ਉਨ ਕੀਨੀ ਸੋ ਲਯੋ ਪਾਇ। ਭਈ ਬਾਤ ਯੌਂ ਗੁਲਾਬਹ ਰਾਇ॥੧੯॥ 

ਸਾਖੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਕੀ 
('ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਉਨਿ ਦੌਗਾ ਰਚਾਯਾ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹਿ, 'ਵਹੁ ਗੁਰ ਭਯੋ ਥੋ ਆਪ। 
ਦੇਵੈ ਉਲਾਦ ਵਹਿ ਔਰ ਕੋ ਉਸ ਰਹੀ ਨ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਪਾਪ?'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨੋ ਅਵੱਗਯਾ ਉਸ ਜੋ ਕਈ। ਦਰਬ ਬਹੁਤ ਥੀ ਜਬ ਉਸ ਅਈ। 
ਤਬ ਵਹਿ ਬੈਠੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਇ। ਜੋ ਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

“ਅਦਬ ਕੀਯੋ ਨ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਗੁਰ ਜਾਗ੍ਹਾ ਥੀ ਜੋਇ। 
ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਕੇ ਉਪਰੇ ਬੈਠੋ “ਪਾਂਵ ਟਿਕੋਇ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਟਕੇ ਦੇਨ ਕਰੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ। ਲਈ ਘੁਮਾਇ ਸੱਠ ਚੱਕਾ ਲਿਖਵਾਰ। 
ਲਈ ਚੱਕ ਉਸ ਗਰਬਾ ਆਯਾ। ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਉਨਿ ਦੰਗਾ ਰਚਾਯਾ॥੪॥ 
ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ ਆਹੀ। ਤਿਹ ਥਾਂ ਬੈਠਕ ਤਿਸ ਨੇ ਲਾਈ। 
ਹੁਤੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹਿੰ ਖੰਡੈ ਵਾਹਿ“। ਦੇਤ ਚਰਨਨ ਥੋ ਗੁਲਾਬੈ ਰਾਇ॥੫॥ 
ਔਰ ਅਵੱਗਯਾ ਉਸ ਤੇ ਭਈ। ਸੋ ਭੀ ਇਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਉਂਗੁ ਲਿਖਈ। 
ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ ਚਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਾਂ ਲੋਕ ਥੇ ਕੋਊ ਨ ਰਹੇ॥੬॥ 
“ਸੰਤ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਤਿਹ ਰਹਯੋ ਉਂਦਾਸੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਂ ਸੀ। 
9 /ਟਕਨ ਕਰਦਾ/ ੭ %ਤੀ ਅਸ = ਪੈਰ /ਟੈਕਾ ਕੇ (ਲੋ#ਟਲੀ.ਡੰਹਤ)/ ੪ ਚੱਕਾ ਨਨਕੀ- ਅਨੰਦਮਰਾ 
ਨਾ/ਂਹਲਾ ਦਾ ਆਹਲਾਨਨ /ਲੋਸ ਨੂੰ ਨੀ ਨ੍ਰ ਤਨ ਲਹਾਦਰ ਨੀ ਨੇ ਆੰਵਾਲ /ਮਡ ਦਾ ਹਰਤਾ ਖਨੀਂਦ ਲੇ ਅੰਤ 
9੭੭੩ (੧੬੬੬ ਈ) /ਵੇਚ ਵਸ਼ਇਆ/ ੫' ਓਸ ਕੌਲ) ੬ ਮਹਾਤਆ ਲਾਂ ਨਾਹ ਗੁਰਲਲਸ਼ ਦਾਸ਼ ਜੌ ਆੰਹਿਲਾਂ 
7ਹਾਏਵ' ਉੰਦਾਨਾ ਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਸੱ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਤੱ ਆ£ਤ ਛਕੈਆ/ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਸਨ ਕਲਗੀ 

ਤਾ ਨੰ /ਏਸਾ ਨੂੰ ੍ ਰ ਤਨ ਝਹਾਦਰ ਲੀ ਦੇ ਦੇਹੁਰਂ ਤਲਾ ਗੁਰ ਅਸਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਵਾਦਾਰ ਸਮ) 
(ਦੇਸ 'ਸ਼ਸ/ਇਹਾਂਤਮ/ ਸ਼ੰਵਾ ਕਰੰ/ ਕਰ ਸੰਵਾ/ਨੋਜ਼ ਸਨ/ ਸ਼ਧਰੰ/ (9457 
'ਪਨਤਫ: ਦੰਪਈ- _ #ਦੜ ਕੀਓ ਨ ਲਖ ਗੁਨ ਥਾਇ) ਕਰੈ ਠਠਾਲਗਾ ਭੈ ਨਹਿ ਖਟ? 

ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਅਪਨੇ ਲੌਰ/ ਮਨ ਮੈਂ ਝੈ ਨਾਹੀ ਨਸ਼ੇ ਹੌ? 



੨੯ ਉਦੇ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ 

ਤਿਸ ਕਰ ਦਾਵਾ ਵਹਿ ਭੀ ਰਾਖੇ! ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਿਸ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਭਾਖੇ॥੭॥ 
ਦੇਹਰਾ॥ 

ਉਸ ਇਸ ਕੌ ਇਮ ਬਧ ਗਇਓ ਬੋਲਤ ਅਧਿਕ ਕਲੇਸ਼। 
ਉਹ ਕਰੈ ਦਾਵੋਂ ਗੁਰ ਥਾਨ ਕੋ, ਵਹਿ ਕਹੈ 'ਲਯੋ ਮੁਲ ਦੇਸ਼'॥੮॥ 

ਪਉੜੀ॥ 

ਸੰਤ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਯੋ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਏਹਾ॥੯॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਖੋਹੇ ਖਹੀ ਵਹਿ ਦੋਊ ਕਰੈਂ। "ਲਰੋਂ ਘੁਲੈਂ ਅਰ ਦੋਊ ਅਰੈਂ”। 
ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਲਏ ਪੁਤੁ ਬੁਲਾਇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਕੋ “ਦਏ ਪਿਲਚਾਇ॥੧੦॥ 
ਉਨ ਬਾਲਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਈ। ਸੀਸ ਜਟਾ ਥੀ ਸੋ ਪਟ ਲਈ। 
ਤਬਹਿ ਸੱਤ ਉਨ ਦਯੋ ਸਰਾਪ। 'ਰਹੇ ਨ ਤੁਮਰੇ ਉਲਾਦ ਸੁ ਬਾਪ'॥੧੧॥ 
ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਸੁਨ ਅੱਗਜੋਂ ਕਹੀ। 'ਤੁਮਰੀ ਭੀ ਨ ਉਲਾਦ ਚਹਿ ਰਹੀ'। 
ਤਿਨ ਕਹਜੋ 'ਹਮਰਾ ਬਹਰਾ ਬਾਜਾ" ਕੋਉ। ਹਮਰੀ ਧੂਈਂ ਫੋਲੈਗੋ ਸੋਊ॥੧੨॥ 
ਤੁਮਰੀ ਰਹੈ ਨ ਜੜ੍ਹ ਮੁਨਿਆਦਾ'। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਥ ਤਿਸ ਦੀਓ ਸਰਾਪ। 
"ਇਮ ਹੀ ਉਲਾਦ ਦੁਇਨ ਕੀ ਨਾਂਹਿ। “ਬਚਨ ਤਗ ਵਗ ਗਈ ਦੁਊ ਮਾਂਹਿ॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੀਰੇ ਬੇਧੇ ਹੀਰ ਜਿਮ ਲੋਹੋ ਲੋਹ ਕਟਾਇ। 
ਤਿਮ ਦੋਇਨ ਕੇ ਬਿਚ ਵਗੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਨ ਕਾਇ॥੧੪॥ 
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸੁ ਫੇਰ ਰਾਇਪੁਰ ਅਹੈ ਪਤਾਲਪੁਰੀ?” ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਤੈਸੋ ਦਈ ਲਿਖਾਇ।੧੫॥ 

ਸਾਖੀ ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ 
('ਹੈ ਮੁਹਿ ਘਰ ਪੱਕਨ ਕੀ ਲੋਰੇ') 

ਦਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ “ਪੁਰਹਿਅਨੇਦ। 
ਉਪਰ ਬਿਰਾਜੈਂ' ਦਮਦਮੈ੯ ਜੈਸੇ ਸਸਿ ਰਵਿ" ਚੰਦ॥੧॥ 

5 ਲੜਨ &ਲਣ/ ੨ #ਤਦੇ ਕਾਹਦੇ ਝਨਤਦੇ/ = ਚੰਲੌਤ /ਦੱਤ/ 4 /ਵੈਰਲਾ, ਫਾਂਡਾ/ ੫ ਲਾੰਨੇਆਦ/ 

£ ਯੌਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੱਨਾਂ/ਵੇਚ ਲੱਲ ਨਈੰ/ .੭ ਮਾਤਾਲੁਰਾੀ- ਕੀਰਿਤਘਰ ਦੋ ਨੰੜੇ ਸਤਲ਼ਲ ਦੋ ਕਦੇ ਹਾੰ ਗਰ 
ਹਾਠਗਾਲਂਟ ਸ਼ਹਲ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਲੱਤ ਆਉਂਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ/ ੮ ਅਨੰਦਪਠ ਸਾਹਿਲ/ ੯ ਅਨੰਦ ਰ ਸਾਹਿਲ 

/ਢਸ਼ੇ ਨੰ ਗੁਰੂ ਤੰਨਾ ਝਹਾਦਰ ਲੀ ਦਾ ਏੋਹਰਾ/ 5੦ ਚੰਦ੍ੁਆ/ 35 ਨੁਰਲ/ “ਮਾਨਰ .- ਗੁਲਾੜ ਰਮ ਕਾੰ 
/ਏਮ਼ ਰਹਨੰ ਓੰਲਾਦ ਨਮੰਹ/ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੰ ਨੁਣਾੰ ਪਰਾ ਕੇਊਂ ਹਰਾ ਲਾਜ਼ਾ/ਟੈਕਾ/ਨਿ/55/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੪੩ 

ਤੌ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਉਠ ਹੱਥ ਜੋਰੇ”। 'ਹੈ ਮੁਹਿ ਘਰ ਪੱਕਨ ਕੀ ਲੋਰੇ”। 
ਫੁਸ ਪਲਰਨ ਮਧ ਹਮ ਹਾਂ ਰਹਤ। ਬਹੁ ਹਮਰੀ ਘਰ ਪੱਕੇ ਚਹਿਤ'॥੨॥ 
ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਹਸ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਫੁਸ ਪਲਰ ਦੇਹੁ ਅਗਨਿ ਲਗਾਯੋ'। 
ਸੁਨਤ ਸਿੱਖ ਘਰ ਕੌ ਉਠ ਧਾਯਾ। ਲੋਕ ਗਵਾਂਢਨ ਆਖ ਸੁਣਾਯਾ॥੩॥ 
੪ਫੋਟ ਫੋਟ' ਉਸ ਲੋਕਨ ਕਹਜੋ। 'ਅਪਨੋ ਘਰ ਕਿਮ ਫੂਕਨ ਡਹਜੋ'? 
ਤਬ ਸਿਖ ਨੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਤਾਈ। 'ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਇਮ ਦਯੋ ਫੁਰਮਾਈ॥੪॥ 
ਮੁਹਿ ਘਰ ਕਚਯੋਂ ਪਕੇ ਹੁਇ ਆਵੈਂ। ਹਮ ਤੋ ਅਬ ਹੀ ਅਗਨਿ ਲਗਾਵੈਂ'। 
ਸਿਖ ਗਵਾਂਢਨ “ਝਗਰਾ ਪਰਜੋ। ਤੌ ਲੌ ਸਿਖ ਉਸ ਕੂਚਾ ਫਰਮੋ॥੫॥ 

ਦਹਰਹਰਾ॥ 

ਲੈ ਲੈ ਨੱਠੇ ਸੋਜ ਸਭ, ਕਰ ਕੇ ਬਡੀ ਪੁਕਾਰ। 
ਕਿਛ ਨਿਕਲੀ ਕਿਛ ਮਧ ਰਹੀ, ਭਈ ਘਰਨ? ਕੀ ਛਾਰ-॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘਰ ਕੋ ਫੁਕ ਸਿਖ ਗੁਰ ਪਹ ਧਾਯੋ। ਗਿਰਯੋ ਰਾਹ ਕਿਫ਼ ਦਰਬ ਉਨ ਪਾਯੋ। 
ਦੇਖ ਭਾਲ ਉਨ ਸੋਉ ਉਠਾਯੋ। ਤਾ ਕੋ ਮਾਲਕ ਕੋਉ ਨ ਆਯੋ॥੭॥ 
ਸੋ ਲੈ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਗਯੋ। ਆਗੈ ਧਰ ਸਿਖ 'ਨਾਂਢਾ ਭਲੋ। 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਹਯੋ ਉਚਾਰ। "ਜਾਇ ਸਦਾਮੇ ਜਯੇਂ ਧਾਮ ਸਵਾਰ'॥੮॥ 
ਤਬ ਸਿਖ ਨੇ ਆਇ ਆਵੇ ਲਗਾਏ। ਰਾਜ ਸੱਦ "ਗ੍ਰਿਹ ਤੁਰਤ ਚਿਣਾਏ। 
ਜਿਨ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗ ਕੱਚੇ ਜਲ ਗਏ। ਸਬੱਬ ਪਾਇ ਓ "ਇਮ ਕੇ ਭਏ॥੯॥ 
ਅਗਨਿ ਸੇਕ ਜਿਸ ਘਰ ਕੇ ਆਯੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਤਿਹ ਮਹਲ ਬਣਵਾਯੋ। 
ਲੋਕ ਕਰੈ ਕਈ ਪੱਛੋਤਾਈ। 'ਹਮਨੈ ਕਯੋਂ ਨਾ ਅਗਨਿ ਲਗਾਈ'॥੧੦॥ 

('ਲਯੋ ਖੜਗ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਉਠਾਯੋ') 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਕੋਊ ਪੂਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹ, ਕਿਮ ਕਹੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਖਯਾਤ"₹? 
9 ਜੌਤ/ ੨ ਲੱਤ/ = ਫਸ ਆਹ /ਰੈਣ ਆਇ) ੪ /ਨੈੱਕਾਨ /ਛਟਕਾਰ/ ੫ ਝਗਤਾ ਨ /2) /ਨਿਆ 
੬ ਭਨ ਨਮੱਨਕ/ ੭ ਅਰ? ੮ ਨਆਟ (ਨਾਦ ਅਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ 2 ਨਏ)/ ੯ ਖਲ /ਨਆਾ/ 

592 ਭਦਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਨ ਲਣਾ ਲੱ ਸ਼ਾਨ /ਇਕ ਕੰਗਾਲ ਚਾਹਮਣ ਆ ਨੰ ਨਾੰ/ਕੈਸ਼ਨ ਲੀ ਦਾ 
ਤਾੰ ਤੇ ਤਰ 7 /ਇਸ਼ਤਰਾ/ ਦਾ ਆੈਂਨਆ ਗੱਲਆ ਆ /ਨਸਨ ਲੀ ਆਨ ਦਵਾਰਕਾ ਘਜਾ/ ਵਾਘੰ 'ਤ 
ਆਹਣੇ ਕੱਚੇ ਕਲ ਨੂੰ ਸੰਦਰ ਆੰਹਲਾਂ ਦੇ ਨੂਮ /ਵੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ 2ੈ/ਨਆ? 95% ਘਰ ਝਟਘਟ ਝਣਵਾ 
ਲਣ/ 5੭ /ਏਸੇ ਤਣ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱ ਨਈ/ 9੩ /ਵਆ/ਖਆ ਕਾਤਾੰ ਜਾਵੈ ਵਖਾਣ, /ਨੇਆਨ/ 



੨੪੪ ਸੂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਯਹ ਭਯੋ ਖਿਤਾਬ ਹਜੂਰ ਤੇ ਕੈ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਕਿਨੇ ਬਾਤ?'॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਾਂ ਕੋ ਉੱਤਰ ਐਸੇ ਦੱਯੈ। ਜੈਸੇ ਸੁਨਿਓ ਤੈਸ ਬਤੱਯੈ। 
ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਬਡਨ' ਤੇ ਸਾਖੀ। ਬੁਧਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਊ ਕਰ ਭਾਖੀ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਮਦਮੇ ਬੈਠੇ ਮੰਜੀ ਲਾਇ। 
ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਤ ਆਇਓ ਇਕ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਿਦ॥੩॥ 

ਅੜਿੱਲ॥ 

'ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕਤ” ਹੁਇ ਗਏ। 
ਕਲਿਜੁਗ ਕੈ ਪੁਸਾਦਿ ਸਿਖੀਓਂ ਅਸਿਖ ਭਏ।' 
ਯਹ ਸੁਨ ਸਿਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਯੋ ਕਹੇ: 
'ਹੋਂ ਕੱਚੇ ਗਏ, ਅਚੱਲ ਸਚੇ ਸੁਖ ਲੈ ਗਏ॥੪॥ 
ਹਮਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਂਹਿ ਸਿੱਖ ਅਬ ਹੈ ਕਹੀਂ। 
ਸਤਿਜੁਗ ਜੈਸੀ ਰੀਤਿ ਉਨੈ ਕਲਿ“ ਮਧ ਠਈ'।' 
ਤੌਂ ਸੀ ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਹਯੋ, 'ਸਿਖਨ ਕੋ ਹਮੈਂ ਦਿਖਾਈਏ। 
ਹੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਹਮ ਦੂਰ, ਜਿਮ ਸੁਧਾ” ਸੁ ਨ੍ਹਾਈਏ'॥੫॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰਯੋ ਚਰਿੱਤਰ ਸਿਖਨ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਰਨ”। 
ਸੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਥੋ ਕਹਯੋ। ਲੈਨ ਪਰੀਖਯਾ ਤਿਮ ਹੀ ਚਹਯੋ॥੬॥ 
ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਖੰਡੋ ਮੰਗਵਾਯੋ। ਸਦ ਮਾਰਵਾੜੀਅਨ' ਸਾਨ” ਚੜ੍ਹਾਯੋ। 
ਲਯੋ ਖੜਗ ਗਹਿ” ਭੁਜਾ= ਉਠਾਯੋ। ਪੰਜ ਸਿਖਨ ਚਹਯੋ ਸੀਸ ਝਟਕਾਯੋ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇ। 
'ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਸਿਖ ਅਬ ਲੇਵੈ ਸੀਸ ਕਟਾਇ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਤਨ ਲੋਕਨ ਤ੍ਰਾਸ”। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਹੁ ਛਡਗੇ ਪਾਸ। 
ਕਈਅਨ 'ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਰੀਂ' ਕਹਜੋ। ਸਿੱਖੀ ਤੋੜਨ ਉਨੈ ਚਿਤ ਚਹਯੋ॥੯॥ 
ਕਈ ਸੁਨਤ ਘਰ ਕੋ ਹੀ ਦੌੜੇ। ਕਈ ਆਵਤ ਮਿਲ ਰਸਤਤੋਂ ਮੋੜੇ। 

5 ਦੱਡੇਆਂ ਤੰ? ੭ ਕਹਨ ਦੱਗੰ/ ੨ ਮਸ/ £ ਦੂੰਤਨ /ਨੈਵ ਦੇ ਘਜਾਨ ਨਸ਼ਤਕ/ ੫ ਕਨੋਜਗ /ਵੇਦਾ/ 
੬ ਨਾਣ ਠੱਲ ਣਾ ਰੱਖੀਂ 2/ ੭ ਅਤ ਜਨ? ੮ ਵਖਾਓਣ (ਲਈ)/ ੯ ਆਠਵੜ ਏਂ /ਕਲਲਰ ਨੰ 

੭%7/ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਟੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ /ਫਰਦੇ ਨਾਹਿੰਦੇ ਹਨ/ ੧੦ ਤੇਜ ਕਠਵਾਣ/ 95 ਫੜ ਕ/ 52 ਕਾਂਹ 

(/ਵੱਚ)?/ 95 ਡਰ/ 55 /ਸਠਤੀ ਹਨ 
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੧ਕੋਉ ਮਿਲ ਕੋਉ ਅਨਮਿਲ ਗਯੋ। ਵੇਗ” ਭਜਤ” ਉਨ ਮਗਰ ਨ ਤਕਯੋ॥੧੦॥ 
ਕੋਉ ਕਹਿ, 'ਇਨ ਮਸੰਦਨ ਸੁਤ ਮਾਰੇ। ਆਦਿ ਨਿਰਦਈ' ਯਹਿ ਐਸ ਪੁਕਾਰੇ। 
'ਰਹੀ ਬਾਤ ਮਝੈਲਨ ਸਿਰ ਆਇ। ਹੁਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਨੈ ਸਹਾਇ॥੧੧॥ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਿਨ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਬ੍ਰਤਾਵੈ ਸਿਖ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰੇ। 
ਗੁਰੂ ਭੁਵਾਸੇ ਸਿਖ ਜੋ ਰਹੈ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੈ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ ਮੈਂ, ਸੂ ਗੁਰ ਲਵਾਯੋ ਤਾਲ। 
ਪਾਪ ਕਰੈ ਜੋ ਕੋਊ ਸਿਖ, ਨ੍ਹਾਵਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ॥੧੩॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕ- ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫॥ 
ਵਿਚਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ॥ ਵਾਲ ਨ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ॥ 
ਮਜਨ” ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਲਵਿਖ“ ਨਾਸੇ॥੧॥ 
ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾਂ॥ 
ਜੋ ਨਾਵੇ ਸੋ ਕੁਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰ” ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 
ਜੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ॥ “ਮਨ ਚਿੰਦਿਅੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ॥ 
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਨਾਇ ਆਏ॥ ਅਪਣਾ ਪੁਭੂ ਧਿਆਏ॥੨॥ 
ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ॥ 
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ॥੩॥ 
ਇਹੁ ਬੁਹਮ ਬਿਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ॥ ਜਿਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ॥ 
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਭ ਸਰਣਾਈ॥ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ“ ਮਿਟਾਈ॥੪॥੫੭॥”%” 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਉਨ੍ਹੈ ਮਤਿ ਨਈ। ਉਨ੍ਹੈ ਕਾਇਰਤਾ ਤਨ ਤੇ ਗਈ। 
ਜਿਗਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾਵਤ ਤਨ ਜਾਵੈ। ਉੱਜਲ ਚਿਦੇ ਉਨ ਬੁਧਿ ਆਵੈ॥੧੪॥ 
ਇਹ ਸਿੱਖਨ ਉਨ ਸੁਨੀ ਮਝੈਲਨ। ਆਏ ਸਿੱਖ ਸੁਨਤ ਚਿਤ ਚੈਲਨ। 
ਉਸ ਤੇ ਆਗੇ ਹੁਇ ਚਹੈਂ ਖੜਨੋ। ਸੀਸ ਕਟਾਇ ਬਹੁ ਸਿਖ ਚਹਿੰ ਮਰਨੋ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਬੁ ਵਡ ਗਡਯੋ ਕਨਾਤ ਸੁ ਗਿਰਦ ਲਵਾਇ। 
ਗੁਪਤਹਿ ਬਕਰੇ ਆਇ ਧਰਿ ਬਯੋਰੋ"' ਕਿਸੇ 'ਨ ਲਖਾਇ॥੧੬॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਗੇ ਸੀਸ ਜਿਮ ਨਿਤਰੇ ਆਇ ਮਝੈਲ। 
ਕਰ ਸ਼ਨਾਨ ਐ ਧੂਪ ਅੰਗ ਕਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੁ ਅਏ "₹ਬਡ ਫ਼ੈਲ॥੧੭॥ 
5 /#ੱਭਆ ਅਨਨਹਲਿਆ ਹਾਂ ਜਲਾ /ਨਿਆ)/ 2 ਤੋਲ ਚਾਲ਼/ ੨ ਵੱਤੰਟਆਂ/ 5 /ਇਸਨਨ/ ੫ ੫੦ ਰੁਨਾਹ/ 
੬ ਭਲਾ, ਚੱਗਾ/ ੭ ਆਾਰਟਤਾਰਾ /ਨੈਸ਼ਤਾਨਾ/ ੮ ਅਨ-ਸ਼ੱਛਤ ਅਨ ਦਾਂ /ਇਛਾ ਅਨਨਸਾਰ/ ੯ /ਨਣਤਾ/ਨਿਣਤਾ 
ਮਚ, /ਚੱਤਾ/ 9੭ ਪੰਨਾਂ ੬੭੩ / 55 /#ੰਨ ਫੋਰਵਾ/ 52੭ ਨਾ ਠਸ%ਆ/ 59= ਵੰਡੇ ਲਾਲੇ ਸਦਨ ਛੈਲ 
ਛਾਸ਼ੀਲੇ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਏ। ਉਨ ਕੋ ਯੋ ਸਭ ਜਤਨ ਜਤਾਏ। 
ਬੰਧ ਅਖੀਂ ਕੀਏ ਖੜੇ ਨਿਆਰੇ। ਉਨ ਕੀ ਨੌਰ” ਦਏ ਬਕਰੇ ਮਾਰੇ॥੧੮॥ 
ਬਕਰਨ ਰਕਤ” ਬਾਹਰ ਚਲਿ ਆਈ। ਦੇਖ ਰਕਤ ਨਠ ਗਈ ਲੁਕਾਈ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸਿੱਖ ਬਚਾਇ। ਉਨੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਦ ਦਯੋ ਲਾਇ॥੧੯॥ 

_ਸਾਖੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ, “ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ 
ਔਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੀ 

('ਖਾਲਸੈ ਐਂ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਐਸੇ ਰਹੈ ਤਕਰਾਰ') 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ, ਦਿੱਲੀ ਮਧ ਘੁਮਿਆਰ। 
ਬਾਵਨੀ ਆਯੋ ਸਿਰਹੰਦ ਕੀ ਸਿੰਘ ਦਸ ਕੁ ਰਹੈਂ ਉਸ ਨਾਰ“॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਹੀ ਕੁਜੰਗਨ ਤੌਰ ਸੁ ਰਹੈ। ਰਮਰੱਈਅਨ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਸੌਂ ਖਹੈ। 
ਸਾਥ ਜੋੜੀ ਕੇ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈ। ਚਾਰ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੈ॥੨॥ 
ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ 'ਗੁਰੂ ਫਤੇ' ਬੁਲਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸੁ ਜਾਪ ਜਪਾਵੈ। 
ਹਥ ਸੋਟੇ ਗਲ ਰਖੈ ਤਲਵਾਰ। ਡੇਰਾ ਕਰੈ ਜਾ ਸਿੱਖਨ ਬਾਰ”॥੩॥ 
ਨੀਲ ਬਸਤੁ ਗਜ ਸਵਾ ਕਛਹਿਰੇ। ਕੇਸਿ ਨਹਾਇ ਪ੍ਰਾਤ ਉਠ ਪਹਿਰੇ। 
ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੇ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਹਿੰ ਸੰਗਤ ਸੂਨੈ ਗੁਰ ਦਸਮ ਕੀ, ਤਹਿਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇ ਸੂ ਜਾਇ। 
ਦਾਦ ਦਾਦ ਦੇਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦਦਦ ਦ== ਦ&= << << ==>- -=- ਤਲ-%੨ -ਮਰਕਕਕਲ=ਦ --੬======ਤਗ- 

9 ਸਾਂ (ਓਨਾਂ ਦੀ ਲਹਾ/ > ਲਨੂ/ = ਲੰਨ ਦਸ ੜ੍ਹਸ਼ੰਕਨ (ਨਲੰਧਰ) ਦਾ ਲਨੀ ਸੱਤਰ ੭ ਲੋ ਗਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ/ਸੱਖ ਸੜਿਆ? ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਲ ਨੰ ਉੱਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੁਦਾਰਾ ਲਲੀਂ ਸਰਮ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਾੜ 
/ਣਲਂਕੇਆਂ /ਵੋਜ਼ ਨੇਜਿਆ/ /ਏਸ ਦਾ ਪੁ/ਨਿੱਧ ਅਸਥਾਨ ਦਾਉਂ' (ਅੰਠਾਲ) ਹੀ/ ਉਨ ਦੇ ਪੜੇ ਸਵਾਹਰ 
/ਨੋਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਹਾੜ /ਵੇਚ ਝੁਲ਼ਦਾ ਨੰ. ਜਵਾਹਨ ?ਨ£ ਟਾ ਲੇਹਰਾ ਖ਼ਟਕਤ ਕਲਾਂ' /ਲਲੰਗਰ/ #ਫੋਲੇ ਨ 

/ਏਸ਼ ਈਂ ਸੰਹਦਾਣ ਨੂੰ ਨਹ ਸ਼ਾਨੰ' /ਨੈਹਾ ਸਾਦਾ ਹੰ? # ਲਵੰਲਾ /&ੰਡਾਂ ਦਾ ਨ੍ੰਹ/ ੫ ਨਲ? ੬ ਕਾਲਾ 
ਰਾਨਠਾਂਟ (ਡਰੁ ਗੰਨੇ ਰਾਏ ਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਰ) ਏ ਸ਼ੋਵਕ/ ਬਾਲਾ ਰਾਮਰਨਲ ਦਾ ਜਨਨ ਨਮਿਤ $2੦= 
(95੪੬ 2) ) /ਵੋਚ ਕਾੰਨਤਘਨ /ਵੋਲੇ ਗੋਂਇਆ/ ਅੱਨੰਨਲ਼ੰੜ ਨੰ /ਲਣ ਘਰ ਰਾਮਰਾਨਂਏ ਨੰ ੁ ਰਲਾਣਾੰ ਈਾੱ 

/ਏਕਾ ਤਕਾ ਦਲ /€ਤਾੰ ਤੋਂ ਨਰ ਸੰਹਿਲ ਨੇਂ ਹੁਕਮ ਕੱਤਾ /ਨੈ ਓਹ ਨ੍ਹਾਂ ਏੇ ਮਲ ਨਾ ਲੱਠੋ/ ਲਾਲਾ ਰਾਮਰਹੱਲੇ 

ਹ/ਨਦਵਾਲ਼ ਤੰ' ਦੋਹਰਾਣਨ ਜਨਾ/ਨਆ। /ਨਥੋਂ ਏਸ ਟਾ ਟਟਰਾ ਨਰੂਟ ਨੰ/ ਇਸ ਦਾ /ਇਹਤਾ ਸੰਮਤ 5੭55 
(9੬੮੭ &?2 /ਦਚ ਗੋਇਆ/ /ਨੈੱਖਾਂ ਨੰ ਰ੭ਨੱਏਆਨ; ਧੰਨਅਲਨ; ਗੰਰੂ ਨਾਹੀਅਨ ਆਇ ਨਾਲ 
ਵੱਟਤਣਾ /ਵੇਵਰਜਤ ਹ/ -” ਏਰਵਾਨੇ /5)/ ੮ ਪਤਾਕਾਲ ਆੱਨਤ= ਵਲੋ //ਛਲੇ ਆੰਹਠ/ 

ਦੇ ਦਲ ਦੇ “<< << #=--=== 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੪੭ 

ਰਮਰੱਈਅਨ, ਗੰਗਈ, ਕੁੜੀ ਘੁਟ, ਮੀਣੈ ਮਸੰਦ ਖੁਝਾਇ॥੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਸਮਾਂ ਏਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਭਯੋ। ਗੰਗੁ ਦਾਸੀਅਨ ਕੋ ਤਹਿ ਡੇਰਾ ਭੀ ਅਯੋ। 
ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੁ ਬਡੋਂ ਅਖਾਵੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਮਧਿ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਵੈ॥੬॥ 
ਬੱਸੀ ਗੋਤ ਮੰਜੀ ਜਿਨ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹ ਕੋ ਦਈ ਬੋਲ। ਰ 
ਟਹਲ ਬਾਵਲੀ ਉਨ ਕੁਛ ਕਈ। ਇਮ ਕਰ ਉਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਥੀ ਭਈ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਸੋਢੀ ਕੋਊ ਨਾ ਰਹਜੋ, ਮੰਜੀ ਲਾਵਨ ਜੋਗ। 
'ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਰੰਡੀ ਕਹੈ', ਘੇਰ ਲਏ ਉਨ ਲੋਗ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਰੰਡੀ ਬਤਾਵੈ। ਯੌ ਕਹਿ ਕਹਿ ਵਲ ਅਪਨ ਭੁਮਾਵੈ। 
ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਦੁਧ ਪੁਤ ਭੀ ਦੇਵੈ। ਤੋੜ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਆਪ ਭੁਮੇਵੈ॥੯॥ 4 

ਦੋਹਰਾ॥ `ਡ 

ਹੈ ਸਗ ਖਾਲੀ ਚਿਪਾਂ ਗਰੀਂ ਹੈਂਗ ਜੀ ਗੋ ਫੰਗੋ ਕਰਾਹਿਂ। 
ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਏ ਬਰਕਤੈਂ ਕੋਈ ਪਤਿਆਵੈ ਨਾਹਿੰ॥੧੦॥ 
ਖਾਲਸੈ ਐ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਐਸੇ ਰਹੈ ਤਕਰਾਰ'। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਖਾਲਸੋ ਜਿਤਯੋ', ਗੰਗਈ ਕਹੈਂ, 'ਗਯੋ ਹਾਰ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਨ ਬਿਧ ਤਿਨੈ ਬਿਬਾਦੋਂ ਭੁਯੋ। ਕਹੈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸੁਨ ਲਯੋ। 
ਜਿਨ ਦੇਖੇ ਜੀਵਤਿ ਸਿਖ ਵਾਹਿ। ਉਨੇ ਕਹਯੋ ਥੋ ਹਮਰੇ ਪਾਹਿ॥੧੨॥ 
ਇਕ ਸਿਖ ਥੋਂ ਗੁਰ ਦਸਮ ਕੋ ਪੁਰੋ। ਬਜਾਹਯੋ ਘਰ ਗੰਗੁ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਕੇ ਉਰੋ”। 
ਅੰਨ ਧਨ ਉਸ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈ। ਇਕ ਲੋੜ ਪੁਤੁ ਕੀ ਉਸੈ ਰਹਾਈ॥੧੩॥ 
ਅੰਨ ਧਨ ਮੈਂ ਉਸ ਬਡ ਨਫ਼ੋ ਆਯੋ। ਉਸ ਕੋ ਦਸੌਂਧ- ਉਨ ਸਿੱਖ ਕਢਾਯੋ। 
ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਯੋ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਦਸੌਂਧ ਚੜ੍ਹਾਯੈ ਘਰ ਸਿੱਖਨ ਬੁਲਾਇ॥੧੪॥ 
ਪੁਸਾਦਿ ਛਕਾਇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਯੈ। ਹੁਇ ਉਲਾਦ ਇਮ ਬਚਨ ਕਰਾਯੈ। 
ਇਮ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ। ਜੋ ਚਾਹੈਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਲਏ'॥੧੫॥ 

6 ਕੜ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਲੰਆਇਆਂ ਗੀ ਗਲ ਘਟ ਕੇ ਮਚ ਦੰਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਣ ਵਾਲੇ- /ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਲ ਲਗਾਸੈਖਾਂ 
ਦਾ ਵਰਤ ਫਰਤਾਰਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੰ/  /ਲਾੰਲੰਦ (ਅਤਰ ਰੁਲ ਰਾਮਦਾਸ ਨੰ? ਨੂੰ ਭਾਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ/ਦਤਾੀ ਹੱਟ 
ਓ&/2/ਥਾੰਚੰਟਾ ਈਂ ਵੱਲ ਏੇ ਨੱਢਾਂ।ਦੋਲ ਆੰੱਤਗੁਨ ਸਚਾ ਘ/ਤਨਾਨ ੭੦ ਕਾਲ .ਆਣਾ- ਭਾਣੀ ਨਰਦਾਸ// 

= ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ/ ੪/ਮਝ. ਗੱਸੇ/ਵੇਚ ਆਏ/ ੫-੬ ਝਗੜਾ, ਲਾਹਲ ਵਾਦ-/ਵੋਵਾਦ/ ੭ ਜੋ ਉਠੇ ਸਨ ਮਰਨ; 

/ਵੇਦਜਾਹਨ/ ੮ ਦਸਵੱਧ/ “ੰਨ.ਨੱਆਂ ਲਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਅਰਟਾਨ ਦਾੀਸਕਤਾਂ ਤੇ ਲਲਕਤ ਦਾ ੫ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੰ/ 
੬ = ਦਰ ਕਤ -=-੩੬=੬੬====੬੪੬=====<੨=੬==੩੩=੬੦੩===<==੩੩==੬====੬੦੨==੩੧੧=੩ਲੜ=-= ਜਸ ੪੦੩੧=੨੦੬== 4੭4 =====<੩====੩੬੬੦੬੪੬੬੪੬੬੩=੨੬ ੯ 
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ਮਭ ਦਿਨ ਪੁਛਿ ਕੈ ਲਯੋ ਨਹਿਰਾਇ। ਵਜੋ ਸਿੱਖਨ ਕੋ 'ਬੋਲ ਪਠਾਇ। 
ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਚਹਿ ਚਰਨ ਘਰ ਪਾਯੋ। ਸਾਕ ਸ਼ਰੀਕ ਭੀ ਸੱਦ ਬੁਲਾਯੋ॥੧੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਐਸੋ ਭਯੋ ਹੁਇ ਸਸੁਰੈ” ਪਏ ਤਿਆਰ। 
ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਉਨ.ਗੁਰ ਮਿਲਜੇ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਗੰਗਿਆਰ”॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਉਨ ਨੇ ਲਯੋ ਉਤੇ“ ਮੁੜਾਇ। ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਉਨ ਲਯੋ ਠਹਿਰਾਇ! 
ਆਗੇ ਹੂਤੋ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਆਯੋ। ਦਸ ਕੁ ਸਿੰਘਨ ਸਯੋਂ ਸ਼ਸਤੁ ਸਜਾਯੋ॥੧੮॥ 
ਭਯੋ ਤਿਆਰ ਜਬ ਉਸੈ ਪਰਸਾਦਿ। ਆਨ ਮਚਾਯੋ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਾਦ। 
ਕਹਯੋ ਉਨੈ, 'ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲੇਵੈਂ। ਹੋਵੋਂ ਹਮ ਸਿਖ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੇਵੈਂ"॥੧੯॥ 
ਹੁਤੋਂ ਜੋਰ ਬਡ ਸਾਹੁਰਵਾਰੀ। ਬੋਲ ਉਠੀ ਤਿਸ ਤਿਮ ਹੀ ਨਾਰੀ। 
ਸਿੱਖ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਆਦਿ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ। ਕਿਮੈਂ ਮੁੜੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚੰਡੇ॥੨੦॥ 
ਤ੍ਰਿਯਾ ਕਹੈ, 'ਮੋ ਲਜਾਏ ਪੇਕੇ। ਹਮ ਚਹੀਐ ਉਨ ਅਗੇ ਮਥਾ ਟੇਕੇ। 
ਨਹੀਂ ਤ ਮੈਂ ਮਰ ਈਹਾਂ ਰਹੂੰਗੁ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਯਾ ਸਭ ਬਿਥਾਰ ਸੁ ਦੇਉਂਗੁ'॥੨੧॥ 
ਤ੍ਰਿਯਾ ਆਈ ਤਿਰੀਆ ਕੇ ਹੱਠ। ਭਈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਔਖੀ ਸੱਟ। 
ਜਿਵੇਂ ਸਰਪ ਚਕਚੂੰਧਰ ਫਰੈ”। ਛਡੈ ਲਜੈਂ ਔ ਖਾਇ ਅੰਧ ਮਰੈ॥੨੨॥ 
ਸਸੁਰਾ ਭੀ ਉਸ ਇਮ ਹੀ ਕਹੈ। 'ਲੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਤੋਂ ਹਮ ਇਤ ਰਹੈਂ।' 
ਭਈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਕਰੀ ਭਲੀ ਥੀ ਭਈ ਬਿਲੱਲ॥੨੩॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆਯਾ। ਬਾਂਧ ਕਮਰ ਸਾਜ ਲੜਨ ਬਨਾਯਾ। 
'ਜੋ ਜੀਵੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਰਾਵੈ। ਜੋਊ ਮਰੈ ਕਯਾ ਪਾਹੁਲ ਦਿਵਾਵੈ॥੨੪॥ ... 
ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਇਹੀ ਕਰਾਰ। “ਹਮ ਆਏ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰ'॥੨੫॥ 

_ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਤੀ ਸੁਨ ਸਸੁਰੇ ਨਠੇ ਲਯੋ ਖੜਕੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਜਾਇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈ ਖੜਯੋ, 'ਨਹਿਂ ਲੜੈਂ ਬਿਨਾ ਨਠ ਜਾਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ ਫੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਸਿੰਘ ਗਏ ਖਲੋਇ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਵੜਿਓ ਤੋਇ”। 
ਸਿੰਘ ਇੱਕੀ ਇੱਕੀ ਕੇ ਬਿਨ ਹੋਇ। ਰਹੈਂ ਕੈਸੇ “ਲੜ ਜੀਵਤ ਦੋਇ॥੨੭॥ 
9 ਲਲਾ ਲੇੱਲਿਆ, ਸੱਦਾ ਘੱਨੇਆ/ 2 ਸ੍ਹਰੰ/ = ਨੰਨੂਸ਼ਾਹੀਨ? # ਉਝ ਹੰਨ ੪ ਲਵਣਨ ਖਾਣ; ਛਕਣਾ/ 

_ ੬ /ਨੰਡਾ (ਦੋਵਾਨ) /ਏਧਰ ਓਧਰ ਸੱਟ ਦੇਵਾਲੰ/ .੭ ਫਤ/ ੮ ਲਜ ਆਵੋ/ ੯ ਘੜਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਲੱਲ 

/ਵੇ੭ਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ਅਲ) 9੦ ਲਲੇ ਟੋਲੇ ਡੋਰ (/ਵਚ)/ 99 ਲੜਨ ਮਰਨ /ਠੋਨਆ 

"%ਸੀੱ ਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਠੇ ਹ$ ਸੰਠਲ ਲਾਠ/ 
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ਸਸੁਰਾਰੀਅਨ' ਕੈ ਮੁਖ ਭਏ ਪੀਲੇ। ਪਾਉਣ ਲਗੇ ਸੱਦ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ”। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਛਡ ਨਹਿੰ ਜਾਵੈਂ। ਹਮ ਦੇਖਤ ਕਿਤ ਮੰਜੀ ਨ ਲਾਵੈ'॥੨੮॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਤਬਹਿ ਬਕੀਲਨ ਆ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਮ ਈਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੁਤਾਉ। 
ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਮ ਜਾਇ ਕੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਕਰਾਉ'॥੨੯॥ 
ਸਿਖ ਸਿੱਖਨ “ਏਕਾ ਕੀਏ, ਗਲ ਇਮ ਦਈ ਠਹਿਰਾਇ। 
'ਜੋ ਇਨ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦਏ, ਸੋ ਇਨ ਸਿੱਖ ਕਰਾਇ'॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੰਗੱਯਨ ਇਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਚਹੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਵਨ ਵਖਤ ਟਲਈ'। 
ਬਰਸ ਅੰਦਰ ਹਮ ਇਸ ਸੁਤ ਦਿਵਾਵੈਂ। ਇਸੀ ਦਿਵਸ ਆ ਪਾਹੁਲ ਪਿਲਾਵੈਂ॥੩੧॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਭੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਨ ਤੈ ਯਹੀ ਲਿਖਾਇ ਸੁ ਲਈ। 
ਬਹੁਰ ਸਿੰਘਨ ਇਮ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਸੁਨੋ ਬਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਯਾਰੇ॥੩੨॥ 
ਇਨੈ ਕਹੋ ਦਯੋ ਪੁਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਹਮ ਦੇਨੋ ਥੋ ਸੋਉ ਮਾਰੇ। 
ਪਰ ਸਿਖ ਕੇ ਹਿਤ, ਸਿਖਨੀ ਕੋ ਅਹੇਤ”। ਜਿਉਂ ਅੱਧੋ ਕੰਚਨ ਅੱਧੋ ਰੇਤ ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਮਿਲ ਇਮ ਕਹਯੋ, 'ਧਰ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਧਯਾਨ। 
ਇਸ ਸੁਤ ਸਤ ਮਾਹਾਂ ਦੀਜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ'॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਹੀ ਬਾਤ ਲਈ ਸਿੰਘਨ ਲਿਖਾਏ। ਕਰੈਂ ਸਿੰਘ ਹਮ ਇਸੀ ਦਿਨ ਆਏ। 
ਦਦਸਵੰਧ ਰਹਜਯੋ ਸਿੱਖ ਪੁਤ ਹੋਇ। ਜੋ ਜੀਵੈ ਤੋ ਆਇ ਲਏ ਸੋਇ॥੩੫॥ 
ਦੋਉ ਵਲਨ” ਕੇ ਲਿਖੇ ਕਰਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਇ ਦਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਰ”। 
ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਤ ਜਬ ਭਏ। ਉਸੀ ਨਾਰ ਨੇ ਪੁਤ ਦਯੋ ਜਏ"॥੩੬॥ 

ਕੰਡਲੀਆ॥ 

ਉਸੀ ਸਿਖ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਯੋ ਟੰਮਕ"? ਦਯੋ ਬਜਵਾਇ। 
ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁਤ ਭਏ ਕੀ, ਦੂਈ ਗੁਰ "ਲਈ ਪੈਜ ਬਧਾਇ। 
ਦੂਈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪੈਜ ਬਧਾਇ, ਸਿਖਨ ਕੀ ਦਸਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਂਤ" ਉਸੇ ਰਾਸ ਆਈ। 

9 ਲ੍ਹਾਰੇਆਂ ਟੰ/ ੨ /ਵਚੌਲ੍ ਵਕਾਂਲ/ = 7#ਨੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ੈ ਅੰਨ ਲਾਉਂਣਾ- ਆਪਣਾ ਮਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ/ 
5 ਵਕਾਲਾਂ ਨੰ/ ੫ ਸਮਝੌਤਾ ਕਠ /ਆ/ ੬ ਵਕਤ ਟਾਲਣਾ/ ੭ ਹੋਤ /#ਆਰ ਦਾ ਅਤਾਵ /#ਆਰ ਨਾ 

ਹਣਾ/ ੮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਨਨ ਤਕ ਟਸ਼ਵੰਨ ਮਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ/ਦੱਤੀ/ ੯ (ਦਹ) ਪੰਨਿਆਂ ਦੋ) 5੭ /ਨੈਕਾਲ ਕੱਛ 
(/ਦੋਤ)/ 55 ਸਗਨਿਆ। ਸਨਨ /ਦੱਤਾ/ 52 ਛੋਲ? 52 ਪੰਜ (ਲਾਜ) ਰੱਲ ਲਲਮ ੧5 /ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾ 
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ਰੰਗੁ ਦਾਸੀਅਨ ਗਲ ਹਲਕੀ ਭਈ ਐ ਖਾਲਸੇ ਆਈ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀ! 
ਭਯੋ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਘੁਮਯਾਰ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਦਸਵੰਧ ਆਇ ਉਨ ਦਿਨ ਉਸੀ॥੩੭॥ 

ਅਥ ਸਾਖੀ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਅਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ 

('ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਗੰਗੂ'...) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲਾਗ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ ਕੇ ਪਰਬਤ ਬੀਤ" ਕਹਾਇ। 
ਤਿਹ ਢਿਗ ਘਾਗੋ ਪਿੰਡ ਹੁਤੋ, ਖਤ੍ਰੀ ਗੰਗੂ ਬਸਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸ ਪਹਿ ਰਿਜਕ ਹੁਤੋ ਅਤਿ ਥੋੜੋ। ਸੋ ਬਾਂਧ ਡਗੀਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੌੜੋ। 
ਤਬ ਸੰਗਤ ਥੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਵਤ। “ਭਈ ਭੇਟ ਤਿਸ ਫੇਰੋ ਪਾਵਤ॥੨॥ 
ਤਿਨਹਿ ਪੁਛਜੋ 'ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਰੋ'। 'ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ' ਉਨੈ ਉਚਾਰੋ। 
'ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ' ਪੁਛਯੋ ਉਨ 'ਕੈਸੋ'? 'ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ” ਦੇਨ ਜੋਗਹਿ' ਕਹਿ ਸੋ॥੩॥ 
'ਮੁਕਤ ਲੋੜ ਹਮ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਭੁਗਤ ਦਿਵਾਵੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਜਾਂਹੀ।' 
ਉਨ ਕਹਯੋ 'ਉਹਾਂ ਦੋਊ ਘਨੀ'। ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੋਤ ਸੁ ਧਨੀ॥੪॥ 
ਦੇਨਹਾਰ ਔਰਨ ਕੋ ਹੋਵੈ। ਨਿਸਚੋ ਧਰ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਜੋਵੈ। ਰ 
ਉਨੈ ਕਹਯੋ “ਮੋ ਪੈ ਭੇਟ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਮ ਕਰ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਛੁਹਾਹੀ'॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਕਹੀ ਉਨ 'ਮੋਹਿ ਪੈ, ਖਰਚ ਖਾਨ ਕੋ ਨਾਂਹਿ।' 
ਸਿੱਖਨ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਹਿ ਹੁਇ ਆਵ ਗੁਜਾਰੋ ਔਰ ਖੁਲਾਹਿ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਸੁਨਿ ਸਾਥ ਉਨੈ ਕੇ ਰਲਾ। ਪਹੁੰਚਯੋ ਗੋਂਦਵਾਲ ਵਹਿ ਚਲਾ। 
ਸੰਗਤ ਦਰਸਨ ਸੀ ਗੁਰ ਪਾਯੋ। ਕਰ ਪਰਦੱਖਣਾ ਭੂ ਮਾਥ ਟਿਕਾਯੋ॥੭॥ 
ਧਰ ਭੇਟਾ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ। 'ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਸੰਗਤ ਪਾਯੋ'। 
ਜਯੋਂ ਜ੍ਯੋਂ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਧਨੋ। ਹੁਇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੋ ਗੰਗੋ ਘਨੋ॥੮॥ 
ਤੋ ਹੁਤੋ ਗੰਗੋ ਪਹਿ ਗੁੜ ਅਤਿ ਢੀਲਾ। ਧਰ ਨ ਸਕੇ ਮੁਖ ਹੋਇਓ ਪੀਲਾ। 

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਸੰਸੇਵਾਨ” ਸਿੱਖ ਲਯੋ ਪਛਾਣ॥੯॥ 
ਕਹਯੋ ਸਤਿਗੁਰ 'ਸਿਖ! ਆਗੇ ਆਵਹੁ। ਧਰੋ ਭੇਟ ਨਹਿ ਮਨ ਸੱਕਾਵੋ”। 

7 /ਐਸਤ ਟੁਆਗ “ਆਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੰ /ਵਜ਼ਕਾਰਲਾ/ਏਲਕਾ/ > ਭਰੀ ਲੱਛ ਨ ਸਕੇ 
ਸੱਦਾ ਸ਼ਲਫ਼ ਵੇਚਣ ਲਠੀ/ ੨ ਐਲ 2 /ਨ%/ ੪ ਭੱਨ /ਦਾਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਆ/ਂਦ ਭਕ/ਤ/ ੫ ਅੰਡੇ ਕੱਲ/ 

੬ ਧਰਤੀ ਤ/ - /ਡਕਰਮੰਦ /ਓੰਤਾੜ਼ਰ/ ੮ ਡਰ /ਨ)/ 
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ਈਹਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਤੰਦੁਲ' ਲੋੜ। ਯੇ ਹੀ ਹਮ ਕੋ ਲਾਖ ਕਰੋੜ'॥੧੦॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਗੁੜ ਗੰਗੋ ਢਿਗ ਧਰ ਕਹਜੋ, 'ਸੀ ਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਰ 
ਮੋ ਕੋ ਰਿਜਕ ਸੋ ਦੀਜੀਏ, ਕੋਇ ਸੌਂਪੀਏ ਟਹਿਲ ਪਫ਼ਾਣ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਅਸ ਫੁਰਮਾਯੋ। ਟਹਲ ਬਾਉਲੀ ਕਹ ਸੋ ਲਾਯੋ। 
ਥੋ ਕੜੋ? ਬਾਉਲੀ ਟੁਟਤੋ ਨਾਂਹਿ। ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਟਹਿਲ ਕਮਾਹਿ॥੧੨॥ 
ਸੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋ ਨੇਰੈਂ ਆਇ। ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਥੋਂ ਕੜੇ ਤੁੜਾਇ। 
ਗੜ ਚਿਤੌੜ ਅਕਬਰ ਚਹਿ ਤੋੜਯੋ। ਸਰੀ ਗੁਰ ਹੁਤੋ ਕੜਾ" ਸੰਗ ਜੋੜਯੋ॥੧੩॥ 
ਸਮੇਂ ਇਕੈ ਦੋਉ ਤੁੱਟ ਗਏ। ਗੰਗੁ ਗੁਰੁ ਫਤੇਦਾਰ ਕਏ। 
ਸਤਿਗੁਰ 'ਮਾਂਗ' ਉਸੇ ਸੋ ਕਹੀ। 'ਹੁੰਡੀਵਾਲ' ਉਨੈ ਮੰਗ ਲਈ॥੧੪॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜਯੋ ਦਿਲੀ ਵਾਇਾ!। ਹੁੰਡੀਵਾਲ ਭਯੋ “ਤਿਹ ਜਾਇ। 
ਚਲੀ ਹੁੰਡੀ ਤਬ ਬਾਧਾ ਭਯੋ। ਬਧੀ ਦਰਬ ਤਿਸ “ਗਰਬਾ ਅਯੋ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਗੁਰ ਭੇਜੀ ਹੁੰਡੀ ਗੰਗੂ ਮਾਨੀ ਨਾਹਿ। 
ਤਿਸ ਕਰ ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਰਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਆਯਾ ਤਾਂਹਿ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁੜ ਗੁਰ ਕੀ ਉਸ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਆਈ। 
ਤੌ ਭਈ ਬੀਬੀ ਕੇ ਬਜਾਹ ਤਯਾਰੀ। ਭੇਜਯੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਪਹਾੜੀ॥੧੭॥ 
ਗੰਗੂ ਕਹੀ ਗੁਰ ਸੋਂ ਹਥ ਜੋਰ”। 'ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਭੇਜੋ ਮੋਰ"। 
_ਭਹਿੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘਨੇ। ਉਹਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਹਮ ਕਿਮ ਬਨੇ॥੧੮॥ 
ਉਹਾਂ ਹੈ ਪਰਬਤੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ। ਸਕੈ ਉਨੈਂ ਕਿਮ ਕੋ ਪਤਿਆਇ। 
ਹਮ ਕੋ ਦੀਜੈ ਐਸੀ ਕਲਾ। ਜਿਉਂ ਘਿਰਿਤ ਆਵੈ ਪ੍ਰਬਤੀ ਚਲਾ'॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਗੰਗੋ ਕਹਯੋ, 'ਤੋ ਰਸਨਾ ਹਮ ਬਾਸ””।' 
ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਿਉਂ ਹੁਵੈ, 7'ਤੂੰ ਰਖੋਂ ਕਰੈ ਨਾਸ'॥੨੦॥ 

9 ੭ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨ ਜਾਵਲ/ ੭ ਠੌਤਾਂ ਟਾ ਕਤਨ ਕਤ) = ਨੌਤ/ 5 ਈਨ ਨੂੰ/ ੫ ਓਥੋਂ ਸਾਕੇ ਲਾਂ ਓਸ 

ਸਨ੍ਹਾ/ ੬ ਹੰਕਾਰ /ਵਚਾ ਆ/ਨਆ/ . ਜੋਤ) ੮ ਐਨੰ/ ੯ ਹਲ; ਲੌਲਾਂ /ਵੇਚ/ 9੦ ਵਾਸਾ (ਤੇਨਾੰ ਸੱਠ ਘਰ 
#ਾਡਾ ਵਾਲਾ ਹੰਫੇਨਾ- ਭਾਵ ਤੋਲੇ ਲਲਨ ਸ਼ਠੇ ਸਜਨ ਹੌਣਨੇ/ 

'ਨਠ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ /ਦੋਤੰਤਾ /ਨੈਲੋਂ ਦਾ ਤੋੜੇ ਲਾਣਾ /ਇਕੇਂ ਨਨ ਹੌਣਾ /ਨਹਾ (ਪਰੰਤੂ “ਏਹ 

ਤੱਥ ਨੱਕ ਨਹਾੰ- ਦੰਹਾਂ ਦੇ ਸਨ /ਵੇਲ ਕਾਠ ਅੰਤਰ 2)/ / ਆਨੱਦਰ-ਤਰਤ ਹੰਵੈ ਤਹ ਅਰਕਾਸ/ 
ਦਲਦਲ ਦ=== ਦਲ ਦੇ =<=<=<==<=-<==-------=---------------- -------- ੯ ---<-<<<----------------“-===<<==== ਦਯ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਇਤੋ ਬਚਨ ਲੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਭਯੋ। ੦ ਜਾ ਤਕ 
ਲਾਇ ਮੰਜੀ ਗੁਰ ਆਪ ਹੂ ਬਹਯੋ। ਘਿਰਤਿ ਘਨੋ ਵੱਲ ਗੁਰ ਘਲ ਦਯੋ॥੨੧॥ 
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੇ ਬਸਾਹ ਨ ਆਯਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਮਤ ਲੇਵੈ ਹਟਾਇਆ। 
ਸੋ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਯਾ। 'ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਗੰਗੂ' ਕਹਿ ਦੀਯਾ॥੨੨॥ 
ਗੰਗੂ ਬਚਨ ਸੁਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੀਆ। ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਨਿਜ ਦਰਸਨ ਕੀਆ। 
ਬਚ” ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਟਤ ਨਾਂਹਿ। ਸੋ ਝੂਰੇ ਬਹੁ ਮਨ ਕੇ ਮਾਂਹਿ॥੨੩॥ 
ਔਰ ਕਥੋਂ ਨਹਿੰ ਅਗੈ ਕਹਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਧਨ ਤੇ ਸੰਕ ਮਨ ਆਨੀ। 
ਬਚਨ ਰਹੇ ਦੋਊ ਉਨ ਪਾਹਿ। ਮੁਖ ਕਾਲੋ ਔ ਬਚਨ ਸਹਾਇ॥੨੪॥ 

ਸਾਖੀ ਚੰਡਿਆਲੀਆਂ ਜੰਡਿਆਲੀਆਂ” ਐ 
ਨਿਜ ਗੁਰ ਲੋਪੀ ਪੰਥ ਘਾਤੀਅਨ ਕੀ 

('ਜਰ ਨ ਸਕ੍ਯੋ ਵਹਿ ਜੱਟ ਹਿੰਦਾਲ') 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖ” ਸੁਨੋ ਬਡ ਉਨ ਦੂਸ਼ੂਨ ਹੋਹਿ ਆਦਿ ਦੁਸ਼ੂਨ ਮੈਂ ਲਿੱਖ। 
ਗੁਰ ਲੋਪੀ ਕੋਪੀ“ ਪੰਥੈ, ਨਿੰਦੈਂ ਜਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ॥੧॥ 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਗੁਰ ਦਈ ਸਕੋ ਨ ਸੋਊ ਪਚਾਇ। 
ਜਿਸ ਜਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਭਯੋ, ਚਹਿ ਸੋਊ ਜਲਹ ਜਲਾਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਉਸ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਸੁਨਾਉਂ। ਪਾਛੈ ਉਸ ਕੇ ਲਛਨ ਬਤਾਉਂ। 
ਜਟ ਘਣਗ ਸੁ ਜੰਡਯਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਰਹੈ। ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਉਸ ਤਨ ਕੋ ਦਹੈ॥੩॥ 
ਉਨਿ ਸੁਨਿਓਂ 'ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੈਂ। ਉਹਾਂ ਜਾਇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਵੈਂ। 
ਕਰੇ ਟਹਿਲ ਭਾਵੈਂ ਨਾਂਹਿ ਕਰਾਹਿ। ਤਹਾਂ ਰਿਜਕ ਕੀ ਕਮੀ ਸੁ ਨਾਂਹਿ'॥੪॥ 
6 ਲਜ਼ਨ/ > /ਨੇਂਧੀੰਦਟ ਜਾਂ/ਨਰੀਜਨ - ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਸੰਮੁਦਾ/ਇ/ ਹੰਦਾਲ ਸੱਟ ਜੰਡਿਆਲਾ /ਵੋਲੋਂ ਸੰਤ 
5੬੩੦ ($#੭੩= 2 ) /ਵਚ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਅਠ ਘੰਦਾ ਨੋਂਇਆ, ਓਸ ਦਾ ਸਾਦਾ ਹਮਲੇ ਲਾਹਲ ਦਾੰ ਤਰਾੰ ਨਲ 

ਹੋਣ? /ਜੈਸ ਤੱ/ਲੋਸਾੀਚੰਦ ਪੰਦਾ ਗਇਆ, ਹੰਦਾਲ ਨੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾ ਦਾ/ਨੈੱਓ.ਆਨਿਆ ਭਠੂ ਸਹਸ ਨੇ 

ਉਨ ਨੂ ਆੰਨੀੰ ਥਲ) ਓਹ ਹਰ ਦੋਏ /ਨੈਲੰਨਨ ਟਾ ਲਾਘ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨੂੰ ਨਨ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਨਾ/ 

ਓਨਾ ਦੀ ਸੰਦਾ ਦਾ ਨਨ /ਨੋਰੰਜਨੀਣੇ' ਹੋ /ਨਆ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰਹੂ ਕਾ ਜੱਡਆਲਾ ਹ/ਨਿੱਹ ਹੋਇਆ? _ 

ਓਨਾਂ ਦਾ ਏਹਾਤਾ ਸੰਮਤ 9੭੦੫ (੧੬੪੮ 2 /ਵੋਚ ਗੋਂਇਆ/ ਉੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ /ਲੇਨੀ ਚੰਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾ 

ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਲ/ਵੇਗਾੜੰ/ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੰ ਲਾਹੌਰ ਟੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ /ਨੈਖਾਂ /ਵੇਰੱਹ ਅਯੰਗ ਸਹਾਇਤਾ 
/ਟੱਤ ਅਤ ਸ਼ਹਤਾ ਸ਼ਾਰੋ /ਨੱਖ ਫੜਦਾ ਕੇ ਅਰਵਾ/ਟੋਤੇ/ ਤ ਗੁਰੂ ਏ/ਸਖਾਂ ਏ/ਵੈਨਸ਼ਕਾਨੀ ਹਾਲਾੰ ਪਹੰਜਾਉਂਣ 
ਵਾਲ? # ਸਾਥ?/ ੫ ਕੁੱਠੀ ਠਲੈਲ/7) ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੰਡ ਦੇ ਭਾਗੰ/ ੬ ਸਲਾਉਂਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇਦਾਂ/ 
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ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਵਹਿ ਤਾਂ ਪਧਰਯੋ'। ਜਾਇ ਲਾਂਗਰੀਅਨ ਮੱਧ ਸੰਚਰਯੋ। 
ਭਰੈ ਪੇਟ ਔਰ ਜਬ ਹੂੰ ਖਾਇ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਬਹੁ ਚੁਲ੍ਹੇ ਤਪਾਇ॥੫॥ 
ਮਗ਼ਜ਼ੋਂ ਬੋਇ ਨ ਸਲਤਾਨੀਯਨ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਕਿਛ “ਜਿਗਰ ਨ ਠਈ। 
ਜਿਗਰ ਮੋ ਰਚੈ ਤਬ ਹੀ ਜਾਇ ਹੋਇ ਸਿਕਲ ਬਹੁ ਮਸਕਲਨ ਤਾਹਿਂ॥੬॥ 
ਪਰ ਭਲੈ ਸੌਣ“ ਸੋ ਘਰੋਂ ਸਿਧਾਯਾ। ਮੁਖਤ ਝਾਕਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਯਾ। 
ਉਸੇ ਝਾਕੇ ਮਧ ਕੀਯੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਰ ਨ ਸਕਯੋ ਵਹਿ ਜੱਟ ਹਿੱਦਾਲ॥ ੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਦਿਨ ਉਠ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਸੁ ਲੰਗਰ ਦਾਇ”। 
ਉਠੇ ਸਿਖ ਚਰਨੀ ਲਗੇ, ਹਿੰਦਾਲ ਭੀ ਆਯੋ ਧਾਇ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਰਨੀ ਹਥ ਲਾਏ। ਹੁਤ ਹਿੰਦਾਲ ਆਟੇ ਹਥ ਲਿਬੜਾਏ। 
ਸੋ ਉਨ ਸੋਚ ਇਤਨਕ ਲਈ ਧਾਰ। ਮਤ ਆਟੋ ਲਗ ਗੁਰ ਪਗ ਹੋਹਿ ਖ੍ਹਾਰ॥੯॥ 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਉਨ ਪਿਠ ਪਰ ਧਰੇ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਇ ਪਰ ਚਰਨੀ ਧਰੇ। 
ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਚਿਤ ਕੀ ਸੋਚ। ਕਰੀ ਸੁ ਦਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਉਸ ਵਲ ਲੋਚ੯॥੧੦॥ 
੧੦ਇਤਨਕ ਸੋਚ ਪਰ ਭਏ ਦਿਆਲ। ਕਰ ਦੀਨੋ ਹਿੰਦਾਲ ਨਿਹਾਲ। 
ਤਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਬਡ ਮੌਜ ਦਈ। ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਉਸ "ਇਮ ਅਈ॥੧੧॥ 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਹਥ ਤੋ ਆਇ। ਹੁਇ ਭਲ ਭਾਂਡੋ ਤਉ ਰਖੈ ਪਚਾਇ। 
ਕੱਚੇ ਬਾਸਨ”? ਰਹੈ ਨ ਨੀਰ। ਜੇ ਕਰ ਰਾਖੋ ਬਹੁ ਤਤਬੀਰ॥੧੨॥ 

ਸਾਖੀ ਗਜਬ" ਕੀ 
('ਭਯੋ ਨਿਰੰਜਨੀਓ' ਨਾਮ ਸਿਖੀ ਮਿਟਾਈ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕੋਊ ਰਾਖੈ ਗਹਰ ਗੰਭੀਰ। 
ਕਨਕ'ਦ ਕਟੋਰੈ ਬਾਹਿਰੋ', ਟਿਕੈ ਨ ਬਾਘਨ'“ ਛੀਰ"॥੧॥ 

/ਨਿਨਕਲ ਸੰਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਅਸਕਲੇ ਲਾਈਣਾ- ਸਕਲ ਨਾਲ ਲੱਟੇ ਟਾ ਸੰਨ ਲਾਹੁਣ ਠਮਕਾਓਣਾ/ 

ਵੇਲ: ਅਸਕਲ ਗੇਟ ਲੰਨਾਨੀਂ- ਵਾ ਨਾਨ ੨)/ ੬ /ਤਲ ਨੂੰ/ ੫ ਲਭ ਸਾਇਤ, ਭਲੇ ਫੇਲ: ਨੰਕਾ ਅਤ 

੬ ਦੰਦਾ ਦਰਨਨ? .੭ ਵੱਲ ੫ਨ/ ੮ ਪੈਰ //ਕੈਧਨੇ ਗੁਰੂ ਲੀ ਦੇ ਫਰਨ ਲੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ)/ ੯ ਰਲੀ 
5੦ /ਟੰਨਾੰ ਕੁ ਸੌਚ-/ਵਲਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ/ 559 /ਇਸ਼ ਤਨਹਾਂ ਆਇੰ/ 9੨ ਲਰਤਨ; ਭਾਂਡਾ (ਟੂਕਾ “ ਕਾਲ ਕਰਵੀ 
ਰਹੀ ਨ ੫ਨ7)/ $= ਐਨ? 56 /ਲੋਨਾਂ ਠਨੌਰ/ $੫ ਲਾ% ਦ? ਸ਼ੋਰਨਾੀੰ ਦ/ ੧੬ ਦੱਲ (ਕੰਨ)? ਭਾਫ ਸਨ 
ਦੇ ਕਟੱਠੋ ਤੱ/ਲੋਨਾਂ.ਐਨਨਾੰ ਦਾ ਦੁੱਹ ਹੌਰ /ਨੈਸੇ ਭੱਡ /ਵੇਚ /ਟਕ ਨਗੀੱਕਟਾ/ “ਇਲੋ /ਨਲਿਖਤਾਂ /ਵੇਚ ਆਨ 
ਠਜਥ' ਹੀ ਡਾ0ਆ /ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਲੰਦਾ ਨੰਲਰ ੧੨ /ਵੇਚ ਨਜਲ' ਸ਼ਸ਼ਦਾ ਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਗਾਂਤਆ ਹੰ /ਟਸ 
ਲਲਾਂ ਅਨਾਂ ਛਲ ਆਠ ਨਜਲਾ ਕਰ /ਏੱਤਾ ਨ ਨਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ - ਜ਼ਲ% ਧੱਕ! ਆਨੂੰਰਾ/ 



੨੫੪ ਜਾ ਰ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਈ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰ ਤਿਹ ਲਾਇ। ਗਿਰਦ ਜਿੰਡਾਲੇ ਬੀਸ ਤੀਸ ਗਿਰਾਂਇ'। 
ਇਸੀ ਤੌਰ ਲਈ ਮਥੋ ਟਿਕਾਇ। ਇਸੀ ਤੌਰ ਆਈ “ਹਮਰੇ ਪਾਹਿ॥੨॥ 
ਮਤ ਕਤ ਬਹਿ ਆਪੇ ਗੁਰ ਹੋਇ। ਹੁਇ ਜਾਵੈ ਫਿਰ ਸਿਖੀਓ' ਅਢੋਇਾ। 
'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੁ ਜਾਪ ਜਪਾਯੋ।' ਯੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਬਚਨ ਫੁਰਮਾਯੋ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਵਹੁ ਮੁਖਤਿ ਨਿਆਮਤ ਬੇਕਦਰ ਸਕਯੋ ਨ ਸੋਊ ਪਚਾਇ। 
ਜਯੋਂ ਗਧਹਿ" ਬਘੰਬਰ' ਲੱਭਿਓ, ਖਾਇ ਖੇਤੀ ਪਾਈ ਡਰਾਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰਾ 

ਐਸੋ ਆਹਿ ਜਗਤ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਬਿਭੋਂ ਪਾਇ ਜਿਸ ਗਰਬ ਨ ਹੋਈ। 
ਉਸ ਮੂਰਖ ਕੋ ਗਰਬਾ ਆਯੋ। “ਦੇਣਿ ਵਾਰੋ ਉਨ ਗੁਰੂ ਭੁਲਾਯੋ॥੫॥ 
ਕਹਿ 'ਪਿਛਲ ਦੀਓ ਅਬਹੈ ਹਮ ਲੀਆ। ਦੇਣ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕਿਨ ਥੋ ਕੀਆ।' 
ਗੁਰੁ ਤਾਲ ਉਨ ਸੁਣ ਚਿਣਵਾਯੋ। ਘਰ ਕੀ ਛਪੜੀ ਨਾਉਂ ਗੰਗਾ ਧਰਾਯੋ॥੬॥ 
ਗਉ ਹਤਿਆਰਨ' ਮਿਲਾਵੈ ਨੁਲ੍ਹਾਇ'। ਉਨ ਚਕਜਯੋ ਸ਼ਰੀਕੋ ਗੁਰ ਇਤ ਦਾਇ”। 
ਔਰ ਗੁਰ ਲੋਪੀਓ ਦਿਓ' ਬਤਾਈ। ਭਯੋ ਨਿਰੰਜਨੀਓਂ ਨਾਮ ਸਿਖੀ ਮਿਟਾਈ॥੭॥ 
'ਸੀ ਨਾਨਕ' ਕਹਿ 'ਜਨਕ ਔਤਾਰ"'। ਉਨ ਲਿਖਯੋ ਸਾਖੀ ਮਧ ਖਿਜਮਤਦਾਰ”। 
ਆਪ ਬਨਯੋ ਲਿਖਯੋ ਜਨਕ ਜਵਾਈ। ਭਯੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੋ ਸਾਂਦੂ ਵਾਈਂ₹॥੮। 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਦੇ ਕਹੈ 'ਇਕ ਸਾਧ ਕੀ ਕਿਨ ਕਰੀ ਸੇਵ ਥੀ ਔਰ। 
ਵਹ ਵਖਤ” ਨ ਪਹੁੰਚਯੋ ਮਿਹਰ ਕੀ, ਹਮ ਜਾਇ ਲਈ "ਛਲ ਤੌਰ'॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਦੇ ਕਹੈ 'ਹਮ ਆਪੇ ਭਯੋ। ਦੇਨ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕਿਨ ਥੋ ਕਿਯੋ। ਰ 
ਹਮ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਜਾਨਯੋ ਮਰਮਦ। ਇਕ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਰਤ ਹੈਂ ਭਰਮ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੇ ਐਸੇ ਝੁਠ ਲਿਖ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮੱਧ ਮਿਲਾਇ। 
ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚਯੋ ਪੁਹਲਾਦ ਧੂ, ਹਿੰਦਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋ ਲਿਖਵਾਇ॥੧੧॥ 

5 /0ਡ/ ੭ ਨਾਡੇ ੫ਸ/ ੨ ਫੱਟੀ ਨਾ 6) ੪ ਨਸੇ (੪2) ਨੰ/ ੪ ਸਾ&%“%ਲਠ= ਸੋਨ ਦੀ ਖੱਲ? 

£ /ਲਭਉਂ- ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਭੁਤਾ; ਫੱਡਆਈ/ ੭ ਦੇਣ ਵਾਲ, ਦਾਤਾਰ (ਗੁਠੂ?/ ੮ ਨਉਂ ਦਾ ਗੱਤਆ ਕਰਨ 

ਵਾਲ ਕਸ਼ਾਣੰ/ ੯ /ਏਸ਼ਨਨ ਕਰਵਾਏ/ 5੦ /ਟਸ ਤਨੂ/ 53 ਆਵਤਾਓ/ 92 /#ੈਦਮਤਨਾਗ, ਨੱਕਰ, 
#ਦਿਮ/ ੧= ਓਹ #%/ 55 ਅਤੇ ਨ? 5੫ ਛਲ ਨਾਲ) %੬ ਭੰਦ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੫੫ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਕਰੀ ਲੋਪੀ ਗੁਰ ਜਾਨੋ। "ਜ਼ਿੰਦੋ ਗੁਰ ਉਨ ਅਪਨ ਬਖਾਨੌ”। 
ਉਸ ਮਧ ਔਰ ਉਨ “ਗਜਬ ਕਮਾਯੋ। ਸੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਖਾਯੋ॥੧੨॥ 
ਕੋਈ ਹੁਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦੁ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀਏ ਇਮ ਘਟ” ਥਾਮ”"। 
ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਬਨਯੋਂ ਭਾਈ ਤੀਜਾ। 
ਇਮ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਮਧ ਲਿਖ ਕਰੀ ਮੀਜਾਂ॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਮ ਬਾਤ ਉਸ ਕੀ ਭਈ, ਜਿਮ ਬਣ ਦਿੱਲੀਓਂ ਤੁਰੇ ਸ੍ਰਾਰ। 
ਆਗੇ ਰਸਤੇ ਮਧ ਕੋਊ ਰਲ ਤੁਰਿਓ ਗਧਹੇ ਵਾਰ”॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਰਸਤੇ ਵਾਇ। ਸਭ ਤੇ ਪਹਿਲੈ ਗਲ ਵਹਿ ਬੋਚ ਜਾਇ। 
'ਹਮ ਪੰਚੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਏ'। ਵਹ ਗਧੇ ਵਾਲ ਸਭ ਕੋ “ਵਲ ਜਾਏ॥੧੫॥ 
ਐਸੀ ਭਈ ਹਿੰਦਾਲੇ ਬਾਤ। ਸੁਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਭੁਾਤ। 
ਅਗੇ ਭਈ ਜੋ ਹਿੰਦਾਲ ਉਲਾਦ। ਜੋ ਬਡ ਗਜਬ'” ਗਏ ਲਿਖ ਬਾਦ॥੧੬॥ 
ਸੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਉਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਉਂ। ਜਿਮ ਮੁੱਕੇ ਵਹਿ ਤਿਮੈ ਲਿਖਾਉਂ। 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਝੱਲੀ ਨ ਗਈ। ਉਸੀ ਭਾਂਤ ਦਯੋ ਬਹੁਰ ਲਿਖਈ॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਿੰਦਾਲ ਪੁਤ ਤੇ ਜੋ ਭਏ, ਤਿਨ ਕਛੁ ਰਖਯੋ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ"। 
ਆਗੇ ਭਏ ਜੁ ਪੋਤਰੇ, ਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀਓਂ ਚੌੜ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਗੇ ਭਏ ਪੋਤਰੇ ਜੋਉ। ਕਹਾਵੈਂ ਆਪ 'ਨਿਰੰਜਨੀਏ' ਸੋਉ। 
ਸੀ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਨ ਮੰਨੈਂ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਚੁਰਾਇ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰਨ ਖਾਹੀਂ॥੧੯॥ 
ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੰਦੋਵੋ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਲਾਹਿ ਮੰਗਾਇਓ ਉਨ ਕਈ ਬਾਰ 
'ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ' ਕਰ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਹੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਨਾਮ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹੈਂ॥੨੦॥ 
ਕਿਤੈ ਕਹੈਂ', 'ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਹਮਾਰਾ'। ਕਿਤੈ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਜ਼ਿੰਦੋ ਪੀਰ ਧਾਰਾ'। 
ਮੁਸਲਮਾਨਨ ਸੋਂ ਸਨੇਹ ਰਖਾਹਿੰ। ਸੁਲਤਾਨੀਅਨ ਸੋ ਰਲਿ ਮਿਲ ਖਾਹਿਂ॥੨੧॥ 

5 /ਲੰਟਾ ਗੁਰੂ (/ਜ਼ਿੰਦਾ ਚ ਵਾਂਨ) ਏਹਧਾੀ /ਨਉੰਦਾ ਡ੍ਰੂ/ 2 ਗੰਹਣ ਲੱਗਾ) ਤੇ ਨਰ ਕੱਝਾ; ਲੌੜ੍ਹਾ 
#/ਓਆ, ਵਧਾਕਾੰਂ ਕੰਤਮ ੪ /ਏਲ; /ਹਿਰਦੇ /ਵਚ/ ੫ ਲਾਂ ਅਨਥਾਨ/ ੬ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮਾਨਤਾ/ ੭” ਗਧੇ 

ਵਾਲ਼ਾ/ ੮ ਨੱਲਲਾਤ ਨੂੰ ਛੜ ਭਵ ਆੰਹਲਾਂ ਨੀ ਲਵਾਲ ਦੇ ਏੰੇ/ ੬ ਛਲ ਦੇ ਜਾਵੇ/ 9੭ ਅਨਰਥ /ਆੰਨੇਹ 

#ਨਰਲ ਤੇ ਫਧੱਕਾਂਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 2ੰ (੧੭ ਤੇ 9੯)/ 55 ਤੱਰ ਤਰਕ, ਲੰੱਹਤ/ 



੨੫੬ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤਿਨ ਮਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਭਯੋ 'ਹਰਿਭਗਤ''। ਉਨ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਮਰਵਾਏ ਬੇਬਖਤਾ। 
_ਭਯੋ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁਗਲੀ ਬਹੁ ਕਰੀ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਨ ਕਰੀ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੰਥ ਖਾਲਸੋ ਜਬ ਉਠਯੋ, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰ 
ਜੋ ਕੋ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਪਹਿ ਅਏ, ਰਮ ਆਸਦ, “ਹਰ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈਅਨ ਦੇਵੈ ਲਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਨ ਕੇ ਇਨਾਮ ਆਪ ਲੈ ਖਾਏ। 
ਦੱਸ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਪਿੰਡੋਂ ਫੜਾਵੈ। ਫੌਜ ਗੈਲ ਬਹੁ ਤੁਰਕਨ ਰਖਾਵੈ॥੨੪॥ 
“ਉਨ ਦੋਇ ਬਾਰ ਸਾਡੋ ਪਿੰਡ ਲੁਟਾਯੋ। ਬਾਪ ਦਾਦੋ ਉਨ ਸਾਡੋ ਕਢਾਯੇ। 
ਉਸ ਕੇ ਮਗਰ ਜੋ ਪੜੋਤੇ ਭਏ। ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਿਆਲ ਜਿਸ ਨਾਮਹਿ ਠਏ॥੨੫॥ 
ਵੈ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹਿ ਕੇ ਮੁਹਰੇ ਧਾਏਂ। ਉਨ ਹੁਇ ਆਗੁ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਏ। 
ਭਯੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ” ਮਲੇਰੈ ਪਾਹੀ। ਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਸ ਤੀਸਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਥਾਈ॥੨੬॥ 
ਇਸ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆਇ ਅਹਮਦਸ਼ਾਹ ਉਨ ਤੇਉ ਏਹਾਏ। 
ਜਬ ਖਾਲਸੇ ਦਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਕਾਲ। ਉਨ ਕਰੀ ਰਸਾਈ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ॥੨੭॥... 
ਕਿਤ ਦੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਮਧ ਭਯੋ! ਉਹਾਂ ਮਦਤ“ ਗਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਰ ਗਯੋ॥੨੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਗਰ ਦਯਾਲ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬਹਯੋ ਗੱਦੀ ਵਾਲੋਂ ਹੋਇ। 
ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਤਿਸ ਪੁਤ ਭਯੋ, ਬਡ ਖਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੋਇ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਡਾ ਕੱਦ ਤਿਸ ਬਡੋ ਜੁਵਾਨ। ਵਹਿ ਖਾਇ ਬੱਕਰੋ ਇਕੱਲੋ ਮਾਨ। 
ਸਭ ਤੋ ਵਡੋ ਕਾਮੀ ਵਹੁ ਹੋਉ। ਛੈ ਨ ਸੰਗਤ ਧੀ ਬਹੂ ਕੋਊ॥੩੦॥ ਰ 
ਉਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰਹੈ ਸੰਕਾਈਂ। ਉਸ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰ 
ਤੌ ਇਸ ਬਿਧ ਉਨ ਸਾਖੀ ਬਨਾਈ। 'ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ ਹੈ ਰਖਨੀ ਭਾਈ!॥੩੧॥ 
ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਖੰਨਜੋਂ ਤਿੱਖੀ”। ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤੁ ਕੈ ਮਧ ਹੈ ਲਿੱਖੀ। 
ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਹੈ -ਕਿਤਨਕ ਬਾਤ। ਹੈ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਖੀ ਵਖਯਾਤ॥੩੨॥ 
ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਯਾਂ ਮੈਂ ਭਰਮ ਨ ਮਾਨਯੋਂ ਰਾਈ'। 
ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਪ ਧਰੀ ਬਨਾਇ। ਕਹਜੋ 'ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲੇਹੋ ਵਾਇ"'॥੩੩॥ 
9 ਲੰਡਆਲੇ ਦਾਨਨੰਨੀਆ! /ਏਸ਼ ਨੇਨ ੭ਤਾਠ/ਨੈਂਆਅੰਰਾਲੋਟਏ ਨੰ ਲਹੱਨ ਛੜਵ/ੱਇਆ ਨੀਂ ਅਤੇ /ਇਸ 
7 #ਨਕਾਂ/ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਨਾਂ ਲਣੀਆੰ/ ੨ #ਵਾਈਾਂ।7) ਲਦਾ-ਬ#਼ਤ ਅਭਾਨ/ = ਨਾਠ/ 4 ਅਲੋਰਕੱਟਲੇ ਦੋ 

7ੜ ਕੁਘ' ਰਹਾ /ਵਲੋਂ (/ਨਿਲੇਂ ਵੱਡਾ ਘੰਨਆਰਾ ਗੋਂਇਆ,ਨ)/ ੫ ਅਟਣ/ ੬ ਡਰਦਾ” .੭ ਖੰਡੇ (ਦਾ ਧਾਨ) ਤੱ 

5੪ ਹੈ/ ੮ /ਨੈਹਤਾੰ ਵਡਾ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਝ ਵਾ ਨੰ? ੯ ਵਰਾਕਰ਼ਨ ਕੱਲੀ ਨਈਂ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹ/ 

5੦ &ਹ (ਜਨਮ ਸਾਕ??/ 

“ਕਰਤਾ ਲੀ ਨਲ ਵਾ ਓਸ ਨੰ (ਗੰਰਭਨਤ ਨੋ) ਘਟ ਨਗੀੱ ਕੱਤਾ- ਭੰਨ ਲੀ ਲੀ ਨਵਾਹਾੰ ਪੁਨਨਟੈਕਾ ਹੀ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਬੇਕਦਰ ਗਏ ਸੁ ਇਮ ਹੀ ਬਾਦ'”। 
ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਉਨ ਭਈ ਨ ਅਗ” ਉਲਾਦ॥੩੪॥ 

ਸਾਖੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
('ਦੰਗਿਓਂ ਹਮ ਕਿਮ ਟਰੈਂ ਦੰਗੋ ਹਮਰੀ ਜਾਤ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੋ ਸੁ ਬੁੱਧਿ ਨਿਧਾਨਾਂ। 
ਬਾਂਇ ਡਲ" ਮਧ“ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਬੁੱਟਰ ਗੋਤ ਪੁਧਾਨ॥੧॥ 

ਛਪੇ ਛੰਦ॥ 

ਹਨੀ ਤਪੀ ਜਤਵਾਨ£ ਰਹਿਤ ਵਹਿ ਰਹੈ ਸੁ ਚੰਗੀ। 
ਨੀਲ ਬਸਤੁ ਤਨ ਸਜੈ ਸਜੈ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਜੰਗੀ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਤ ਰਖੇ ਸਿਦਕ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਧਾਰੇ। 
ਮੁਖ ਤੇ ਕਢੈ ਜੁ ਬਚਨ ਸਤੀ ਜਿਮ ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰੇ”। 
ਦੰਗੈਯਨ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਉਸੈ ਧਰੀਐ ਨਾਮ ਗਿਣਾਇ। 
ਜਾਇ ਬਲਾਇ ਜੁ ਘਰ ਪਰੇਂ- ਲਏ ਅਪਨੇ ਠੀਕ ਟਿਕਾਇ॥੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੀਸ ਧਰੇ ਹਥ ਪੁਰ ਫਿਰੈ ਨਹਿੰ ਮਰਨੋ ਸੰਕਾਇ'। 
ਸਿਰੋ”ਦ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਤਿਸੈ ਐਸੇ ਰਹੈ ਸੁਭਾਇ॥੩॥ 
ਜਬ ਬੰਦੇ ਹੁਤ ਜੀਵਤੋ ਉਨ ਲੀਨੋ ਤੁਰਕ ਹਰਾਇ। 
ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਲੇਵੈ ਮੁਲਕ ਬਸਾਇ॥੪॥ 
“ਲੇਟ ਪੋਟ ਸਿੰਘਨ ਰਖੈ, ਤੱਦੀਂ" ਲਖ ਟਲ ਜਾਹਿ। 
ਬੰਦੋ ਮਾਰਯੋ ਜਬ ਉਨੈਂ ਬਿਨ ਖਤਿਓ”? ਸਿੰਘਨ ਖਪਾਹਿਂ₹॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦਈ ਜਗੀਰ। ਬੁੰਗੋ ਚਿਣਯੋ ਥੋ ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੀਰ। 

ਆ 

5 ਝਰਲਾਦ #ੰਵਾਈੰ' (ਐਵੇ ਲਲੀਂ ਨਈ?/ 2੭ ਅਗਾਂਹ ਅਨ/ ਤ ਝਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਡੱਧੀੰਵਾਨ/ ੪ /ਮਡਾ 
ਸਏ ਡੱਲ' (ਤੰਹਿਨੀਲ ਕਲਰ /ਲੇਨ੍ਹਾ ਲਾਹੱਰ) ਨੰ ਹੁਣ ਵਾਂ' ਕਰਨੇ ਨੇਂ ਹ/ /ਏਸ ਨੰ ਲੱਟਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ 
ਵਾਂ' ਵਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਨ ਤਾਲਾ /ਨਘ.ਲਨੀਟ ਠੱਟਨ ਲੱਤ ਟਾ ਜੱਟ /ਇ/£ਡਿ ਦਾ ੫ /ਵਦ //&ਡ ਸਾ 

ਡਲ'/ਵੋਚ?/ ੬ ਲਤਾ ਸਤ) ੭ ਮਰਾ ਕਰਦਾ (ਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲ ਮੰਹੋਂ ਮੱਢਿਆ ਲਚਨ ਮਰਾ ਕਠਟਾ// ੮ ੫ਤ, 
੪ਵ (/ਨੋਹੜਾੀਂ ਛਲਾ ਵੀਂ ਆ ੫ਵ)/ ੯ ਡਰਨ (ਮਰਨੇ ਨਾਂ ਡਰਦਾ?/ $2 ਸੱਸ ਤਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ /ਫਛਨਦਾ 
ਓਸ ਨੰ ਸਾਨ ਦਾ “ਵਾਹ ਨਹੀ ਸੰ 55 (%? ਤਲੱਟੀ ਸੁਲਮਆ ਵਧੰਲੀ ਆਨੇਆ/ਏ) $> ਦਲ 

੭੫੦ਾ੦/ $= ਆਨ ਏੇਣਾ/ “ਸਸ਼ਾਮਦ/ 



੨੫੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹਿੰ ਸਮਾਂ ਨਿਹਾਰਯੋ। ਵਹੀ ਰਖਯੋ ਉਨ ਸਿੱਡਾ! ਧਾਰਯਜੋ॥੬॥ 
ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੋਂ? ਟਲੈ ਸੁ ਨਾਂਹਿ। ਦੰਗੋ ਫੰਗੋ ਰਥੈ ਮਚਾਇ। 
ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਲਏ ਕਾਂਇਸ ਮੋਲ। ਦਸ ਪੰਜ ਦੰਗੱਯਨ” ਰਖੈ ਸੁ ਕੋਲ॥ ੭॥ 
ਜਿਤ ਜਿਤ ਤੇ ਕੋਉ ਲਯਾਵੈ ਉਲਾਂਭੇ। ਬਹੁਤਾ ਹਿਤ ਕਰ ਤਿਸ ਵਹਿ ਸਾਂਭੇ। 
ਸੋ ਮਰਨੇ ਤੇ ਡਰੈ ਨ ਮੁਲ। ਇਮ ਕਰ ਦੰਗੋ ਰਖੈ ਜ਼ਰੁਰ॥੮॥ 
ਔਰ ਤਰਫ ਜੋ ਕਾਂਇਸ ਜਾਵੇ। ਸੱਦ ਪਾਸ ਦੁਇ ਪਹਰ ਕਟਾਵੇ। 
ਐਸੀ ਪਰੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣ। ਨਹਿੰ ਮਾਨੈ ਵੈ ਤੁਰਕਨ ਆਣ“॥੯॥ 

ਦਰਰਾ॥ 

ਕਹੈ, 'ਦੰਗਿਓ' ਹਮ ਕਿਮ ਟਰੈਂ, ਦੰਗੋਂ ਹਮਰੀ ਜਾਤ। 
ਦੰਗੇ ਖਾਤਰ ਹਮ ਕੀਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੰਗੇ ਹੀ ਤੇ ਪਯੂਗ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਢੰਗੈ ਹੀ ਤੇ ਹੋਗ ਸੀਸ ਲਾਈ। 
ਬਿਨ ਦੰਗੇ ਕੋਊ ਪੁਛੇ ਨ ਬਾਤ। ਹਮ ਦੰਗੋ ਮਚਾਵੈਂ ਯੋ ਲਖ ਘਾਤ'॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੋ ਨੁਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੁਰ ਬਡੋ ਮਧ ਪੰਨੂ ਜੱਟ ਬਸਾਹਿੰ”। 
ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਬਡ ਚੌਧਰੀ, ਹੁਤੋ ਉਸੈ ਕੇ ਮਾਂਹਿ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੁਇ ਘੋੜੀ ਉਸ ਘਰ ਥੀ ਚੰਗੀ। ਪਰ-ਖੇਤੀ- “ਚਰਾਵਤ ਨਹਿੰ ਸੱਗੀ। 
ਤਹਿੰ ਭੀ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਤ। ਸੋ ਘੋੜੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰ ਜਾਵਤ॥੧੩॥ 
ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਪਹਿ ਗਏ। 'ਬੰਨ੍ਹੋ ਘੋੜੀ ਤੌ ਹਮ ਖੇਤ ਰਹੇ'। 
ਤੋ ਚੌਧੀ ਕਹੀ ਸਿੰਘਨ ਉਚਾਰ। 'ਤੁਮ ਘੋੜੀ ਰਖਾਵੋਂ, ਹਮ ਮੁਨੈ ਚਹੈਂ ਤੁਮ ਵਾਰ”॥੧੪॥ 
ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਤਨ ਮਨ ਲਗੀ ਆਗ। ਕਹੈਂ, 'ਕਹਾਂ ਕਰੈ' ਕਿਛ "ਕਾਬੂ ਨ ਲਾਗ। 
ਬਹੁ ਟੱਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਂਹਿ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰਤ ਤੁਮ ਕੋ ਅਬ ਥਾਂਇ'॥੧੫॥ 
ਸੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਦੁਖਤ 'ਭੁਸਜੋ ਗਿਰਾਇ। ਹੁਤ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਮੁ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਥਾਇ। 
ਸੱਦ ਉਨ ਕੋ ਦਈ ਘੋੜੀ ਕਢਾਇ। ਉਨ ਅਗੇ ਦਈ ਘਰਯਾਲੇ€ ਪੁਚਾਇ॥੧੬॥ 

ਰ ਦਹਰਾ॥ 

ਅਗੋਂ ਲੈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੰਗਲ“ ਬੇਚੀ ਜਾਇ। 
6 /ਨੈਰੜ; ਹਠ/ ੭ ਲਾਣ: ਆਦਤ, ਸਭਾਉੰ/ = ਕਲ੍ਹ ਲਤਾਣੰ/ ੬ ਟੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਲੇ ਨੁਰਲੀਰ/ 
੪ ਠਨ: ਆਕੜ/ ੬ ਨਲ਼ੰਹਿਰਾ ਪਰੰਆ .੭ ਵਸਦੇ ਸਨ? ੮ ਪਰਾਏ ਲੌਤਾਂ/ਵੋਚ/ ੯ ਝਰਾਉਂਣ ਤੱ ਸੰਗਦਾ 
ਸਾਂ ਡਰਦਾ ਨਹਾ ਸੀ 92 ਤਾਂ ਹੀ ਲਾੜਾ ਖਤ ਛਾੱਜਆ ਗਾਹ ਸਕੇਨਾ/ 55 ਵਾ (%ਸੀੱ ਤਹਣੈ ਵਾਲ ਮੰਨ 

/ਦਾ#ਆਨੇ?/ 52 ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ` ਕਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ 9= ਭੁੱਸ਼ਾ /#ਡ/ 9% /&ਤਡ ਘਆਂਰਯਾਲਾ/ 

54 ਸੰਗਲ (ਮਾਲਵਾ) ਦਾ /ਏਲਾਕਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੨੫੯ 

ਫਿਰ ਬਾਂਇ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਦਏ ਲੰਗਰ ਪੈਸੇ ਪਾਇ॥੧੭॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਸੋਲਾਂ ਦੋੜ। ਲੈ ਪੇ ਖੋਜ ਸੋ ਭੀ ਤਿਸ ਠੌੜੇ” 
ਉਸ ਖੋਜੀ, ਸਿੰਘ ਚੋਰ ਬਨਾਏ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਲੁਕਨ ਨ ਨੌਰ ਲਭਾਏ॥੧੮॥ 
ਤੇ ਨਠ ਆਇ ਬਹੇ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਵਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰਖੇ ਨ ਆਸ। 
ਤਹਿ ਹੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਆਯਾ। ਆਇ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਸੁਨਾਯਾ॥੧੯॥ 
'ਹਮਰੇ ਦੇਹੁ ਤੁੰ ਚੋਰ ਫੜਾਇ। ਨਹਿ ਦੇਹੈਂ, ਲਿਉ' ਲਹੌਰ ਮੰਗਵਾਇ। 
ਅਬ ਤੁੰ ਰਖ ਇਨ ਖੁਬ ਸੰਭਾਲ। ਮਤ ਕਤ ਲੁਕ ਜਾਵੈ ਤੁਮ ਗਾਲਂ'॥੨੦॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੀ, 'ਏਹ ਸਿੰਘ, ਨਹਿੰ ਚੋਰ। ਚੋਰ ਤੁੰਹੀ ਚਰਾਵਹਿੰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਜੋਰ। 
ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਤੈਨੂੰ ਲੂਟ। ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਬਾਬ ਕਜਾ ਲੈ ਕੂਟ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹਿ ਤੋਂ ਹਮ ਨੇ ਹੈ ਮਿਥੀ ਸਿਰ ਤੁਰਕਨ ਲਾਯਗੁ ਦੇਹ। 
ਲੁਕ ਭਜ ਕੇ ਨਹਿੰ ਬਚੈਂ, ਹਮ ਮਰੈ ਬਹੁਤਨ ਸੰਗ ਲੇਹ'॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਧਤੀ ਵਧਤ ਗਲ ਵਧ ਗਈ। “ਬੁਰੀ ਸਾਇਤ ਪਰ ਸਿੰਘਨ ਅਈ। 
ਜਟ ਜਾ ਪੱਟੀ ਫਰਯਾਦਹਿ ਕਰੀ। 'ਤੁਮ ਈਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਸੋਂ ਘਰੀਂ'॥੨੩॥ 
ਹਮ ਤੋ ਲੀਨੇ ਸਿੰਘਨ ਉਗਰਾਹਿ। ਹਮ ਤੋ ਟਕੇ ਇਕ ਹੀ ਦੇ ਥਾਹਿ'। 
ਸੁਨਿ ਹਾਕਮ" ਤਿਸ ਲਗ ਗਈ ਆਗ। ਸੁੱਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਨੁ ਉਠਿਓ ਜਾਗ॥੨੪॥ 
ਤੋਂ ਪੁਛਯੋ ਹਾਕਮ, 'ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਕਿਤ ਥਾਂਇ'। ਕਹੀ ਜੱਟ, 'ਜਹਿਂ ਬੁਟਰਨ ਬਾਂਇ। 
ਤਹਿਂ ਬਹਯੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗੋ ਚਿਣਾਇ। ਦਯੋ ਰੌਲ ਉਨਿ ਗਿਰਦੈ ਪਾਇ'॥੨੫॥ 
ਤੋ ਹਾਕਮ ਉਸ ਪੁਛੀ ਸਲਾਹਿ, 'ਕਿਤਕ ਜਮੱਯਤ' ਹੈ ਤਿਹ ਪਾਹਿ'। 
ਜੱਟ ਕਹੀ, 'ਉਸ ਪੈ ਗੜ੍ਹ ਨਾਂਹੀ। ਦੋ ਇਕ ਚੁਬਾਰੇ ਹੈਂ ਉਨ ਪਾਹੀ॥੨੬॥ 
ਦਸ ਬੀਸ ਸਿੰਘ ਤੌ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈਂ। ਦਸ ਪੰਜ ਔਰ ਭੀ ਆਵਹਿ” ਜਹੈਂ। 
ਕਿਸ ਨੇਜੋ ਕਿਸ ਪਹਿ ਤਲਵਾਰ। ਕਈ ਰਹੈਂ ਤਹਿ ਬਿਨ ਹਥਿਆਰ'॥੨੭॥ 
ਸੁਨ “ਹਾਕਮ ਚੜ੍ਹਯੋ ਪੱਟੀਓ' ਧਾਇ। ਮੁਹਰੇ ਤੋਰਯੋ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ। 
ਅੱਸੀ ਪਯਾਦੇ, ਪੰਝੀ ਅਸਵਾਰ। ਤੁਰੇ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤ ਮਾਰੋ ਮਾਰ॥੨੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿ ਆਯੋ ਮਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਨੱਠ ਜਾਇੰ। 
ਲਈਅਗੁ ਘੇਰ ਸਵੇਰ ਤੌ ਦਈਅਗੁ' ਲਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾਇ॥੨੯॥ 

6 ਨਹੀਏ ਘੰਜੀ/ 2 ਠੱਠ ਖਾ ਜਨ੍ਹਾ/ ਤੇ ਤਨੁ ਨਾਲ ਆਵਨ ਲਾਂ ਤੈਨ ਨਾਲ਼ (ਮਰਵਾ? ਦੋਣਨੇ/ ੬ ਮੰਦੀ 
%ਤੰ/ ੫ ਰੰਨ ਸੱਠ: ਸਰਾਲਾ/ ੬ /ਏਕੰਠ, ਟੱਲ ਲੱਥਾ/ ੭ ੫7 ਕੌਲ/ ੮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਂਹਿਦੇ ਹਨ/ 
੯ /ਇਆਆ/ ਘੰਟਾ ਟਾ ਹਾ/ਂਕਆ /ਨਰਜਾ ਸਾਫ਼ਨ ਸੰਨਾ/ 



੨੬੦ ਰ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਤ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਭੋਗ ਪਾਯੋ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ "ਜੰਗਲੈ ਧਾਯੋ। 
ਆਵਤ ਫੌਜ ਤੁਰਕ “ਨਦਰ ਉਸ ਆਈ। ਥੀ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਸਿੰਘਨ ਅਵਾਈ॥੩੮॥ 

ਨੇਜੋ ਉਸ ਗਾੜ੍ਰੈ ਤਲਵਾਰ। ਗਡਵੋ ਜਲ ਦੂਏ “ਹੱਥ ਸੌਚ ਵਾਰ। 
ਵੇਖ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਮਤਾ ਮਤਾਯਾ। 'ਅਬ ਖਬਰ ਕਰਨ ਜਾਉਂ ਜੇ ਪਿਛਲੈ ਦਾਯਾਂ॥੩੧॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂਗੇ ਡਰ ਮੁੜ ਆਯਾ। ਇਨ ਨੈ ਹੀ ਥੋਂ ਦੰਗੋ ਉਠਾਯਾ। ਰ 
ਉਨਕੋ ਖਬਰ ਆਪੇ ਹੁਇ ਆਉਗੁ। ਮਾਰ ਕੁਟ ਜਬ ਜੰਗ ਕੀ ਪਾਉਗੁ'॥੩੨॥ 
ਉਨ ਦਯੋ ਲਲਕਾਰੋ ਤੁਰਕਨ ਬੁਲਾਇ। “ਤੁਮ ਤੁਰਯੋ ਅਗੈ ਹਮ ਬਾਤ ਸੁਨਾਇ'। 
ਸੋਊ ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਲਯੋ ਪਛਾਣ। ਕਹਯੋ ਹਾਕਮਹਿ, 'ਮਤ ਏ ਪਾਏ ਜਾਣ'॥੩੩॥ 
ਯਹਿ ਹੈ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ”ਬਡੀ ਬਿਆਧਿ। ਇਸ ਇਕ ਮਾਰੇ ਹੁਇ ਜੈਹੈਂ ਆਧ। 
ਯਹੀ ਚੋਰ ਹੈ ਘੋੜੀਅਨ ਵਾਰੋ। ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਮਧ ਬਡੋ ਖੁਆਰੋ'॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਹਾਕਮ ਹੱਲਾ ਕੀਯੋ, “'ਮਤ ਸਿੰਘ ਪਾਵੈ ਜਾਣ'। 
ਸਿੰਘ ਭੀ ਅਗਜੋਂ ਕੁਦ ਪਯੋ, ਤਹਿਂ ਹੀ ਮਚ ਗਯੋ ਘਾਣ ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਇ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਤਕ ਉਸੇ ਚਲਾਹਿਂੰ। ਵਹਿ ਰਲ ਗਯੋ ਉਨ ਹੀ ਮਾਂਹਿ। 
ਉਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤੁ ਉਨ ਲਗ ਪਾਹਿਂ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸਮਝ ਨ ਆਹਿ॥੩੬॥ 
ਕਿਸੈ ਨੇਜਾ ਕਿਸ ਮਾਰੈ ਤਲਵਾਰ। ਉਪਰ ਘੋੜਯੋਂ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਦਏ ਡਾਰ””। 
ਇਕ ਹੁਤੋ ਭਤੀਜੋ ਉਸ ਫੁਜਦਾਰ। ਰੌਲੈ ਗੌਲੈ ਮੈਂ ਵਹਿ ਭਯੋ ਮਾਰ॥੩੭॥ 
ਕਯਾ ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤੈ ਲਗ ਗਈ। ਨਾਇ” ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਫਤੈ ਸੁ ਅਈ। 
“ਤੌ ਲੌ ਆਨ ਪਿਆਦੇ ਪਏ। ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਸਿੰਘ ਪੱਟ ਭੰਨ ਦਏ॥੩੮॥ 
ਚਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਨਿਕਲ ਸਿੰਘਨ ਦਈ ਭਜਾਇ ਲੜਾਈ। 
ਤੁਰਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਏ ਹਟਾਇ। ਮੁਯੋ ਦੂਯੋ ਭਾਈ ਪਰ ਦੂਯੋ ਭਰਾਇ॥੩੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਇ ਚਾਲੂ ਫੁਜਦਾਰ ਮੁੜ ਉਤਰਜੇ ਕੰਬੋ ਕੀ” ਜਾਇ। 
ਉਨ ਡੇਰ'£ ਲਹੌਰੈ ਰੁਖ ਕੀਯੋ ਫਰਜਾਦ ਨਬਾਬਹਿ ਪਾਇ॥੪੦॥ 

5 ਸੰਗਲ ਪਾਠਾਂ ਲਈਂ (ਸਚੋ?) ਲਾਹਰ /ਨ%/ 2੭ ਨਜ਼ਰ ੫ਟੰ0/ ੨ ਸੱਚ ਫਾਲਤੇ ਹੱਲ ਪੈਰ ਗੌਣ ਵਾਲਾ 

(ਨਤਾਵਾ?/ ੪ ਆਨੇ ਵੱਲ/ ੫ ਸਤਾ ਨੱਲ ਸਣ ਕੇ ਟੌਰ ਅੰਨੇ ਸਾਇਆ ਸੰ/ ੬ ਵੇਖਣਾ, /ਇਹ ਲਫੰ ਨਾਂ ਆਾਣੰ/ 

੭ ਵੱਡਾ ਲਲਾ; ਵੱਡਾ ਫਤੂਰ ਮਚਾਉਂਣ ਵਾਲਾ/ ੮ ਮਤਾਂ /ਕੈਧਨੇ /ਨੈਕਲ ਲਾਂ ਨੱਠ ਲਾਣ/ ੯ ਘਮਸ਼ਾਣ ਇੰ 

#ਤਾਈ/ 9੦ ਡਾਲ ਲੱਟ' ਲਵੈ. ਹੇਠ/ 55 ਨਮ //ਏਹ ਫੜ ਲ&ੇਲ /ਨੰ ਲੇ ਨ ਲੱਗ/ $> ਤਦ ਤਕ/ 

੧= ਕੱਲੌਕੰ- /#ਡ ਟਾ ਨਨ 3£ ਓਸ ਦੇ ਡੰਠੇ ਵੱਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੬੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ" ਹੁਤੋ ਨਬਾਬ। ਵਹ ਤੁਰਯੋ ਦਿਖਾਵਨ ਅਪਨੋ ਬਾਬ”। 
ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਕਈਅਨ ਸੋਚ ਪਈ। ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਆਨ ਇਮ ਕਹੀ॥੪੧॥ 
ਅਬ ਤੋਂ ਫਤੇ ਤੁਮਾਰੀ ਭਈ। 'ਅਬ ਹੁਇ ਜਾਵੋ ਕਿਤ “ਫ਼ਈ ਮਈ। 
ਵਹਮ ਤੇ ਲਰ ਤੁਰਕ ਜਿਤ ਨਹਿ ਜਾਇੰ। ਕਿਮ ਹਮ ਮਰ ਕਰ ਜਾਨ ਗਵਾਇ'॥੪੨॥ 
ਤੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਨ ਅਗਜੋਂ ਉਚਾਰੀ। 'ਹਮ ਤੋਂ ਕਰਹਿ ਨ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। 
ਹਮ ਪਯਾਰੇ ਕਰਹੈਂ ਗੁਰ ਵਾਕ। ਜਿਮ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯੋ ਹੈ ਭਾਖ॥੪੩॥ 
ਸਿੰਘ ਸੋਉ ਜੁ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਸਿੰਘ ਸੋਉ ਕਰੈ ਮਰਨੋਂ “ਨ ਸੰਗ। 
ਅਸੀਂ ਲਰ ਮਰੈਂਗੇ ਬੁੰਗੇ ਮਾਂਹਿ। ਨਹਿੰ ਨਠਿ ਕੈ ਹਮ ਜਾਨ ਬਚਾਹਿ॥੪੪॥ 

ਹੁਤੇ ਜੁ ਭੁਜੰਗੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਉਨੈ ਸਭਨ ਕੋ ਯੌ ਦਯੋ ਭਾਖ। 
'ਜਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਰਹੇ ਸੋਉ ਔਰ ਜਾਹੁ ਵਗੀਦ''॥੪੫॥ 
ਹੈ ਵੇਲੋ ਜਿਨ ਨਠਨੋ ਆਜ। ਕਲ ਨਹਿ ਕੋਊ ਮਿਲੈਗੋ ਭਾਜ”।' 
ਇਤਨਕੁ ਸੁਨਤ ਕਈ ਨਠ ਗਏ। ਕਿਛਕੁ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੋ ਭੀ ਰਹੇ॥੪੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤ ਕੱਚੇ ਸੋ ਨੱਠ ਤੁਰੇ, ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। 
ਸੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਮਹਾਂ ਸਾਬਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਲਾਲ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈ ਜੀਯ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਹੋਨ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਹਾਰੀ। 
ਹਮਰੇ ਹੁਤੇ ਸੁ ਜੋਊ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਤ ਹੁਤੇ- "ਹਮ ਚੜ੍ਹ ਹੈਂ ਨਾਰੇ॥੪੮॥ 
ਉਨ ਕੋ ਚਹਿਯ ਖਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਅਗੈ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਨ ਕੀ ਰਹੀ। 
ਹੁਤੋ ਕੀਯੋ ਹਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ। ਜਬ ਖਾਵਤ ਸੁਨਹਿਰੋਂ“ ਸਭ ਰਲ ਨਾਰ॥੪੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਹੁਤ ਰਹਿਤ ਦੁਇ ਬੁਟਰ ਸ਼ਰੀਕ ਭਰਾਇ। 
ਬਡ ਸਿਦਕੀ ਬਡ ਸੂਰਮੇ, ਵਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬਰਨ ਕਮਾਇੰ॥੫੦॥ 

$ ਹਵਾਲ੍ ਹਾਲਤ/ ੨ ਲਕ ਛ੪' ਲਾਓ/ 2 ਸਾਸ਼' ਲੜ ਕੇ (ਤਰਕ /ਜਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ)/ # ਕਹ (ਨਏ 

ਹਨ)/ ੫ ਨਾਂ ਡਠੰ/ ੬ ਵਨਾ ਲਾਓ ਵਗਦੇ ਹੌਟ ਜਲੇ ਲਾਓ? 2 (ਕਲ ਨੂੰ? ਭੱਜਣਾ ਨਹਾ /ਨਲੰਗਾ/ 
€ (ਕਾਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਅਲਾੱ ਨਾਲ਼ ਹਾੰ ਝੜਹਾਣੀ ਕਰਾਨੇ/ ੯ ਜਦ /ਇਕਾ ਲਾਟ /ਵੇਜ਼ਂ ਖਾਂਏ-&ੰਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆਂ/ 

'ਲਾਹੌਨ ਦਾ ਨੁਲਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ੪7 /ਲੈਸ਼ ਨੰ ਛੌਜਦਾਰ ਐੱਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰ ਛੱਜ ਦੇ ਕੇ ਗੇਲਿਆ/ ਤਾਰਾ ਨ 
ਨੇ ਮਿਨ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੱ ਛੇਠ /ਇਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਛੋਰ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਂ /ਨਿਆ? /ਏਹ ਘਟਨਾ ਫੈਸਾਕ ਸੰਮਤ 

9੭੮੩ (5੭੭੫-੨੬ 2) /ਵੋਚ ਵਾਘਰ ਖ਼ਨ ਝਹਾਦਰ ਅਲਦੁਲ਼ ਸਦ ਝਾੰ ਦਾ ਪਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ 

ਦਾ /#ਤਾ ੰ/ /ਏਹ' 5੭5੫ ਲੀ ਨੂੰ ਆਨੋਆ/ 



੨੬੭ ਰ ਰ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੁਇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇ। ਬੁਹਮਣ ਸ਼ਾਹੀ ਝਲੀਯੋ" ਥਾਇ। 
ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਔ ਝਾਬ ਸਿੰਘ ਜੋਉ। ਸੰਗ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀਏ ਦੋਉ॥੫੧॥ 
ਸੁਰਾ ਸਿੰਘ ਆਯੋ ਖਾਹਲੜਯੋਂ“ ਤਖਾਣ। ਸੁਣ ਚਿੱਠਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਠਾਣ। 
ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਯਾਲਜੋਂ ਸੰਧਵੇਟਾ। ਆਇ ਕਰੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਭੇਟਾਂ॥੫੨॥ 
ਦੋਉ ਸਿੰਘ ਭੜਾਨੀਏਂ' ਸੰਧੁ ਆਨ ਰਲੇ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਲੇ। 
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਰਤੋ ਕੀ ਆਇ। ਸੁਨਤ ਅਰਦਾਸ ਆਏ ਤੇਊ ਧਾਇ॥੫੩॥ 
ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਮਦਰਾ ਦਾ ਗਿੱਲ। ਹਾਤਾ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘੇ ਹੁਤ ਜਿਲ। 
ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਘਣ ਦਾ ਸੋਖੋ। ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਰੋਵਾਲੋਂ ਲੇਖੋ॥੫੪। 

ਦਹਰਾ॥ 

ਭੋਗੜ ਸਿੰਘ ਐ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਦੇਸੀ ਪਸ਼ੌਰੀਏ ਜੋਇ। 
ਹੁਤ ਤਾਰੈਂ ਸਿੰਘ ਭੀ ਵਹਿ ਸੰਗੇ, ਉਨ ਮਿਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਇ॥੫੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੁਇ ਹੁਤੇ ਕਰਬਾਨਾਂ ਕੇ ਕਰਬਾਠ। ਸੋ ਲੈਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਆਏ ਠਾਠਾਂ । 
ਰਹਜੋ ਹੁਤੋ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭਸਯੋਵਾਲ। ਆਇ ਰਹਸੋ ਵਹੁ ਭੀ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ॥੫੬॥ 
“ਸਭੈ ਸਿੰਘ ਰਲ ਬਾਈ ਭਏ। ਕਿਛੁ ਅਗਲੇ ਕਿਛੁ ਮਗਰੋ' ਅਏ। 
ਕਿਲਾ ਕੋਟ” ਥੇ ਨਹਿਂ ਉਨ ਪਾਹਿ। ਉਨ੍ਹ ਸੀਸ ਲਗਾਵਨ ਕੀ ਭਈ ਚਾਹ॥੫੭॥ 
ਤੁਰਤ ਸਿੰਘਨ ਇਕ ਥੰਮ ਘੜਾਯੋ। ਦੇਖ ਭੂਮ ਭਲੀ ਠੌਰ ਗਡਾਯੋ। 
ਕਰ ਝਟਕੇ ਖਲ ਛੇਲੈਂ੯ ਕਢਵਾਇ। ਲਯੋ ਨਗਾਰੋ ਤੁਰਤ ਮੜ੍ਹਾਇ॥੫੮। 
ਵਾਂਗ ਟਮਕ”” ਤਿਨ ਦਗਾ” ਲਗਾਯਾ। 'ਖਾਲਸੋ ਆਕੀਓ” ਕਹਿ ਵਜਵਾਯਾ। 
ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹਯੋ ਕਿਤ ਮੁੜ ਮਤ ਜਾਵੈ। ਬਰ”? ਜਰੂਰ ਹਮ ਉਪਰ ਆਵੈ॥੫੯॥ 

ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 
('ਜਿਤਨਕ ਬੂੰਦ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਪਰੇ। ਤਿਤਨਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਹੌਤ ਹੈਂ ਖਰੇ') 

ਦੇਹਰਾ॥ 
ਕਰ ਸਲਾਹ ਇਕੱਠੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਆਸ। 

5 ਝੱਲੀ /#ਡ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ੧5 ਕੌਹ ਝੜਹਦੇਂ ਵੱਲ, /ਲਥੇ ਗੁਰ ਗੰਰਗੋਂਲਿੰਦ ਸਾਹਿਲ #ੱਗਟ ਤੱ ਆਮਤਸਰ 
ਆਉਦੇ ਹੌਣੇ ਠਨਿਠੇ ਸਨ? ੨ ਖਾਲੜਾ //ਲੇਲ੍ਹਾ ਲਾਹੱਰ) /&ਡ/ 2 ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ/ ੬ ਅਲ (ਆ 
/7/8%)/ ੪ ਏਂਹਾਂ ਨ? ੬ ਸ਼ਮਨ (ਲਣਤ ਕਣਾਂ ਆਏ ਸਨ)/ ੭ ਤਾਰਾ /ਨੱਘ ਨਾਲ ਰਲ ਲੇ ਲੜਨ 
ਵਭਲਆਂ ਦਾ /ਗਣਤਾਂ ੭੭ /ਦਂਤਾਂ ਹੈ/ ੮ ਰਨ /ਨੇਲ੍ਹਾ (/ਕੈਲ੍ਹਾ ਕੱਟ ਲੰਨ /ਵਚ ਫੌਜ ਦੀ/ਇਕਾ ਤਰਤਾੱਲ, 
ਨਸੇ ਨਲ ਏਲਮਣ ਨੂੰ ਜਹਾਂ ਪੱਨੇਆਂ ਤੱ ਘੋਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਈ ਲਾਈ ਹੈ- /ਏਹ ਚੌਲਾਂ ਛੱਜ ਤੇ ਤੋਘਾਂ 
ਤੱ /ਲੈਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦਾ)/ ੯ ਲੋਲੇ ਛੱਟੇ ਸੱਕਰ/ 9੦ ਛੱਲ/ 55 ਡੱਨਾ/ $> ਲਾਗੀ/ 95 ਜ਼ਰਨ ਹ8 
੭#ਵਸ਼ (/ਨੰਘਾਂ ਦੀਂ ਭਰਮਗਤਾੀ ਦਾ /ਦਨਹੇ ਹੈਨ ਫੈਨੀ ਨੂੰ ਆਘ ਨਕਾਲਲੇ ਲਈਂ ਲਲਾਉਂਦੇ ਹਨ?/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੨੬੩ 

ਪੜ੍ਹੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇੱਕਣ ਹੁਇ ਕਰ ਰਾਸ'॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਫਿਰ ਬਾਤ ਤੁਰਕਨ ਵਲ ਆਈ। ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਅਬ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ। 
ਪੱਟੀਵਾਲ” ਜਬ ਲਹੌਰੈ ਗਯੋ। ਹਵਾਲ ਆਪਨੇ ਨਿਬਾਬ ਦਿਖਯੋ॥੨॥ 
ਦੇਖ ਨਿਬਾਬਹਿ ਲਗ ਗਈ ਆਗ। ਸੁੱਤੋ ਸ਼ੇਰ ਜਨੁ ਉਨਿਓ ਜਾਗ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਨਾਮ ਵੈ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨਾਵੈ। “ਜਨੁ ਆਤਸ ਪਰ ਵੈ ਬਦ ਪਾਵੈ॥੩॥ 
'ਹਮ ਤੌ ਸਿੰਘ ਛਡਯੋ ਕਿਤ“ ਨਾਹੀ। ਅਬ ਕਿਤ ਉਠ ਖੜੈ ਹੋਹਿ ਬਲਾਈ। _ 
ਹਮ ਮਾਰਤ ਮਾਰਤ ਥਕ ਗਏ। ਵੈ ਅਗਜੋਂ ਬਹੁ ਬਧਤੇ£ ਭਏ'॥੪॥ 
ਤੌ ਲਾਂਭੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। 'ਇਨ ਕੀ ਖਬਰ ਤੁਮੈਂ ਕਛੁ ਨਹੀ'। 
ਜਿਤਨਕ" ਅਸ 

ਫੜ ਸਿੰਘਨ ਈਹਾਂ ਮੰਗਾਈਐ, ਦਈਐ ਮੁੰਗਰਨਾਂ ਸੋਂ ਕੁਟਵਾਇ। 
ਰਕਤ”“ ਨ ਨਿਕਸਨ ਉਨ ਪਵੈ ਫਿਰ ਹੁਵੈ ਨ ਸਿੰਘ ਵਧਾਇ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਐਸੇ ਕਹੀ। 'ਕਾਜੀ ਬਾਤ ਕਹਤ ਹੈ ਸਹੀ। 
ਇਸ ਕੋ ਮੁਹਰੈ ਦੇਉ ਲਗਾਇ। ਲਯਾਵਗੁ ਸਿੰਘਨ ਯਹਿ ਫੜਵਾਇ॥ ੭॥ 
ਇਨਹਿ ਨ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘਨ ਹਾਥ। ਆਇ” ਮਿਲਗੁ ਯਹਿ ਜੋਰੂ ਸਾਥ।' 
ਜਨੁ ਕਾਜੀ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਇਆ। ਬੋਲਨ ਜੋਗ ਨ ਕਾਜੀ ਰਹਿਆ॥੮॥ 
ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਫਿਰ ਐਸ ਸੁਨਾਈ। 'ਮਾਰੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਅਥ ਜਾਈ। 
ਹੈ ਕੁਈ ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਰ ਘੇਰਾ॥੯॥ 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੇਵੈ। ਸਿੰਘਨ ਲੁਕਣ ਨ ਨੱਠਣ ਦੇਵੈ। 
ਕਰ ਮਾਰੋ ਹਿੰਦੂਅਨ ਕਸਮ ਹਜਾਰ। ਹੈ ਲਿਖਯੋ ਰਸੂਲ ਹਮੈ ਯੌ ਕਾਰ'॥੧੦॥ 
9 (/ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਕਾਰਜ਼ ਰਾਸ (ਫਤੂੰ? ਹੱਵੰ/ ੨ ੫ਟ9 ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ/ = ਜਾਣੋ ਆਨ? 8 ਲਾਣਂ- ਅਲ ਤੇ 
ਕਰੂਦ ਆਓੰਦਾ/ ੫ /ਕਧਨੇ ਵ0 ੬ ਫੱਧਦੇ ਨਏ/ ੭ ਪੈਣ /ਡੱਨਣ/ ੮ ੪>ੇ ਹੈਂ ਲਾਏ ਹਨ) ੯ ਮੰਨੇ 
ਹਗਰਨਆਂ- 2ਨਲ: ਮਜਾਦਰਾ (ਢੋਲ . ਲੈਂ ਨੰਨਰਾ ਲਨ ਧਾਨ ਕਟ ਹੈੱ--- /ਉਯਨਾਵ)?/ 92 ਲਹ (ਨਾ 
/ਨੈਕਲਣ /ਏ5?/ 55 /ਏਹ ਜ਼੍ਰਨ $ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾਂ ਵਹਟ? ਨਲ ਆ ਲੇਨ) 52 ਮਨੋਂ ਕਲ ਏ 
/#ਰ ਆਠ #/ਨਆ/ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੱ /ਨਿਆ/ 

“ਰਕਤ ਲੱਜ ਦੌਤ ਵੱਲ #ੱਕੌਤ ਹੈ, ਜੌਂ ਦੈਂਤ ਨੱਭਾ ਦਾ ਸੈਨਘੰਤੇ ਨ /ਇਸ਼ ਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਠੁੰਦਾਂ /ਨੈਥੋਂ ਫਾੰ 
/ਡੈਗਟੀਆ ਲੱ ਅਨੱਕਾਂ ਰਾਕਲ਼ਾ ਮੌਦਾ ਹੋਂ ਸਾਂਦੇ ਸਨ? 
ਯਾਨਾ' ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੌ ਅੰਤ ਦੰਡ ਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਹਜਨ ਵੰਵ ਨੂੰ ਜਹਾਨਾਂ ਨੰ/ਇਿੱਤਾ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਆਰਨ 

ਲੱਨਆਂ ਓਸ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹਾ /ਡੈਂਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ /ਕੈਓੀ' ਨੇਂ ਮੰਗੌਲਾਂ ਨੰ ਡਰ .ਨੰ ਨੈ /ਏਨ ਨਲ 
ਉਨੇਨੇਂ ਹੱਡ ਦ਼ਲਮਣ ਮੰਦਾ ਹੋਂ ਠੰਨਦੇ ਹਨ/ /ਏਲੇਂ ਲਈਂ ਅਲ: ੫ਠਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ੭ਨਨਆਂ 
ਨਨਲ ਆਮਦ ਨਲ 5 ਫਾਂਨ ੭ੰਨਆ ਲਾਂਦਾ ਨੀ ਫੇਲ ਅਗਲਾ ਦੋਹਰਾ #ਕ ਨੱਲਨ ੬/ 



੨੬੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਘਲਜਯੋ ਮੌਮਨ ਖਾਂ ਫੌਜਦਾਰ ਕੈ ਸੰਗ ਬਾਈ ਸੈ ਅਸਵਾਰ। 
ਚਾਲੀ ਜੰਬੂਰੇ' ਫੀਲ” ਪੰਜ ਔਰ ਰਹਿਕਲੇ” ਚਾਰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭਈ ਤਿਆਰੀ ਨਕੀਬ£ ਫਿਰ ਆਯੋ। ਡੇਰਾ ਲਹੌਰਹ ਬਾਹਰ ਪਾਯੋ। 
ਸਿੰਘਨ ਲਹੌਰੀਅਨ ਕਿਤ ਸੁਨ ਲਈ। 'ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪੈ ਚੜ੍ਹਤੀ' ਭਈ'॥੧੨॥ 
ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕਿਮ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਯਾ। ਰਾਤ ਪਈ ਕਰਨ ਖਬਰੈ ਧਾਯਾ। 
ਪੁਜਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ। ਕਹੀ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ, 'ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਆਈ॥੧੩॥ 
ਮੈਂ ਤੋ ਅਬ ਮੁੜ ਪਵੇਂ ਲਹੌਰ। ਔਰ ਬਚਨ ਕੀ ਮੁਹਿ ਨਹਿੰ ਨੌਰਾਂ। 
ਪੰਦ੍ਰਾਂ ਕੋਸ ਮੋਰੀ ਘੋੜੀ ਆਈ। ਬਚੋ ਤਊ ਮੁੜ ਲਹੌਰੈ ਜਾਈ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਤੁਮ ਨਹਿਂ ਬਚੋ ਕਿਤ ਲੁਕ ਜਾਨ ਬਚਾਇ। 
ਰਾਤ ਰਾਤ ਤੁਮਰੀ ਅਹੈ, ਦਿਨ ਤੁਰਕ “ਪਰੈਂਗੇ ਆਇ'॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਕਹਿ ਕੈ ਵਹਿ ਤੌ ਮੁੜ ਗਯੋ। ਸੁਨੋਂ ਅਗੈ ਜੋ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ। 
ਮੁਖ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਈ। 'ਹਮ ਆਪ ਚਹੈਂ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਲਾਈ॥੧੬॥ 
ਹਮ ਤੌ ਲਰ ਮਰਿ ਹੈਂ ਯਹਿ ਠਾਇ। ਨਹਿੰ ਨਠਿ ਕੈ ਕਿਤ ਔਰਹਿ ਜਾਇ। 
ਐ ਨਹਿੰ ਲੇਵੈਂ ਕਿਤ ਝਲ ਓਟ। ਸਹੈਂ ਸੀਸ ਅਬ 'ਕਾਲਹਿ ਚੋਟ॥੧੭॥ 
ਅਬ ਤੌ ਨਠ ਕਰ ਕਿਤ ਲੁਕ ਪਾਹਿਂ। ਜਹਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਢੁੰਡੇ ਨ ਜਾਹਿਂ। 
ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਜਈੀਐ ਤਹੀਂ ਤਹਿੰ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੈ ਬਰਨ ਦਿਖਾਲ॥੧੮॥ 

ਮਆਾ॥ 

ਜੋ ਕਹੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਭਾਜ ਕੈ ਬਾਚੀਅਤ, ਤੋ "ਕਿਹ ਕੁੰਟ ਕਹੋ ਭਜਿ ਜਈਯੈ॥ 
ਆਗੇ ਹੁੰ ਕਾਲ ਧਰੇ ਅਸ ਗਾਜਤ, ਛਾਜਤ ਹੈ ਜਿਹ ਤੇ ਨਸਿ ਅਈਜਯੇ॥ 
ਐਸੋ ਨ ਕੈ ਗਯੋ ਕੋਈ ਸੁ ਦਾਵ ਰੇ, ਜਾਹਿ ਉਪਾਵ ਸੋ ਘਾਵ ਬਚਈਯੈ॥ 
ਜਾ ਤੇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਮੂੜ! ਕਹੂੰ, ਹਸਿ ਤਾ ਕੀ ਨ ਕਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਜਈਯੈ॥੯੬॥ 

('ਆਾਚਤ ਨਾਟਕ), ਆਕੇ: 3) 

ਇਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ 
ਦੇਹਰਾ॥ 

ਮੋਮਨ ਚੜ੍ਹਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਸੰਗ ਲੈ ਕਈ ਸਰਦਾਰ। 
6 ਜੰਭਰਕਾ (ਛਾ) ਛੱਟਾੰ ਤੰ੫- /ਨਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇਆ ਸਾਦਾ ਹੈ! ੭ ਹਾਨੀ = ਹਲਕੀਆਂ ਤੱ 
8 ਨਕਲਹਾ (ਆਵਾਜ਼? ਕਰਨ ਵਾਨ .ੱਜ ਦੋ ਅਨੇ-ਅੰਨੇ ਆਵਾਲ਼ਾਂ ੋਣ ਵਾਲ) ੫.ਫੰਜ ਦੀ ਚਤਾਈੀ) ੬ ਸ਼ਾ ਕਤ? 
੭ ਪੈਣਨੀ ਜੜੂ ਆਉਣਗੇ ੮ ਲਾਂਰੇਆ ਕਦੋ ਦਾ ਜੰਗਲ) € ਨੱਤ ਦੀਂ ਸੱਟ 2 (/ਕੋਰੜ0 /ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੬੫ 

ਮੁਹਰੈ ਰਾਤਿ ਸੁ ਉਨ ਲਈ, 'ਬੇਖਬਰ ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ'॥੧॥ 
ਤੌ ਸੋ ਉੱਪਲ ਗੋਤ ਜੱਟ ਮਿਲਯੋ ਘਮੰਡੋ ਜਾਇ। 
'ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਕੋ ਮੈਂ ਚਲ ਦਿਓ' ਦਿਖਾਇ'॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਮੋਮਨ ਨੈ ਮੁਹਰੇ ਲਾਯੋ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਕੁਛਕ ਖੁੰਝਾਯੋ। 
ਉਨ ਦਏ ਤੁਰਕ ਪਰ ਡਲੈਂ' ਚਾਲ। ਕਿਤ ਹੁਤੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰ ਉਨ ਨਾਲ॥੩॥ 
ਅਕੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਉਨ ਭਲਾ ਤਕਾਯੋ। ਅਕੈ ਨਨ ਲੁਕਨ ਕੋ ਬਿਲਮ” ਲਗਾਯੋ। 
ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਵਲ ਦਈ ਖਬਰ ਘਲਾਇ। 'ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਬ ਨਨ ਜਾਇ॥੪॥ 
ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਮੁੜ ਜਾਉਗੁ ਲਹੌਰ। ਆਇ ਬਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਤ ਨੌਰ। 
ਇਕ ਸਾਇਤਾਂ ਬਚੈ ਤੌ ਬਰਸ ਬਚਾਇ। ਕਾਹੇ ਅਕਾਰਥ ਜਾਨ ਗਵਾਇ'॥੫॥ 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕੀਆ ਸਮੋਧਾ!। 'ਸ਼ਾਬਸ਼ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਬੋਧ“। 
ਇਤਨਕ ਤੁਮ ਤੈ ਅਛੀ ਸਰੀ। ਭਈਜ਼ਾਰੈ ਕੀ ਸਾਂਝ ਚਿਤ ਕਰੀ॥੬॥ 

ਦਪਰਾ॥ 

ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੀ ਸੁ ਭਲਿ ਕਹੀ, ਹੈ ਯੋਂ ਹੀ ਸਚ ਬਾਤ। 
ਹਮਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਿਤ ਧਰੀ, ਹਮ ਨਨ ਨਹਿਂ ਕਿਤ ਜਾਤ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਹਮ ਅਬ ਨਨ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੈ ਹਮ ਈਹਾਂ ਹੀ ਆਵੈਂ। 
“ਲਾਵੈ ਬੋਲੀ ਗਿਰਦ ਭਾਈਚਾਰੋ। ਇਮ ਹਮ ਕਰਹਿ ਨ ਜਾਨ ਪਿਆਰੋ॥੮॥ 
ਉਤ ਡਲਵਾਲਨ ਖਬਰਹਿ ਭਈ। ਮਿਲੇ ਦੌੜ ਸੋ ਆਗੈ ਜਈ। 
'ਹਮ ਰੱਯਤ ਹੈਂ ਖੁਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਹਮ ਮੈਂ ਰਾਠ ਸਿੰਘ ਚੋਰ ਕੋਊ ਨਾਹੀਂ'॥੯॥ 
ਤੌ ਲੌ ਸਿੰਘਨ ਨਗਾਰਾ ਕਰਾਯਾ। ਸੋਊ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਵਹਿ ਸੁਨ ਪਾਯਾ। 
ਤੋਂ ਇਮ ਲੀਨੋ ਤੁਰਕਨ ਜਾਨ। ਆਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਅਗੈ ਮਕਾਨ॥੧੦॥ 
ਭਜਾਇ ਘੋੜੇ ਕੋਊ ਪੁਜਯੋ ਪਠਾਨ। 'ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਕਿਮ ਗਵਾਵਹੁ ਜਾਨ। 
ਦੌੜ ਲੁਕੋ ਅਬ ਝਾੜਨ ਮਾਂਹਿ। ਕਰੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਨ ਤੁਸਾਂਹਿ'॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕਹਜੇ, 'ਸ਼ਾਬਸ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਹਿ। 
ਅਬ ਹਮ ਨਨ ਕੈ ਕਿਤ ਲੁਕੈਂ? ਹਮ ਸ਼ਹੀਦ ਈਹਾਂ ਹੀ ਹੋਹਿ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਅਗੈ ਸਿੰਘ ਟਹਲ ਸਿੰਘਨ ਕਮਾਵਤ। ਭਰ ਦੇਗੈ ਜਲ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਤ। 

9 ਪਰਾਂ ਡੱਲ 2? ੭ ਏੋਨ /ਦੱਲ/ ੨ ੫ਤਾੰਂ //ਏਕ ਤਾੰ /ਇਸ਼ ਫੋਲੋ ਸਜਣ ਨਾਲ਼ ਆਨੋਂ ਵਨੂੰ ਲਈ ਯੱਚਾ 
ਜਾਵੰਨ)/ # ਸੰਠੱਹਨ- #ਲ/ਤੇੜ/ ੫ ਲੱ ਅਕਲ; #ਆਣ੫/ ੬ ਆਸ ੫ਲ ਦੇ ਲੱਕ ਲੰਲਾਂ ਆਰਨਨੀ/ 
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ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂ ਕਹੀ। 'ਤੁਮ ਬਹੁ ਟਹਲ ਅਗੈ ਕਰ ਲਈ॥੧੩॥ 
ਅਬ ਹਮ ਟਹਲ ਚਹਿੰ ਕਰੀ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਇ ਪਵਿਤੁ ਅਬ ਦੇਹਿ ਹਮਾਰੀ।' 
ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਨ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ। 'ਦੇਹਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਇ ਸ਼ਸਤੁ ਲਗਾਇ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਸ ਦੁਵਾਰਕਹਿ ਦਾਗ' ਲਗ ਦੇਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇ। 
ਤੈਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਲਗ ਪਾਪ ਦੇਹੋਂ” ਜਾਇ ਧੋਇ'॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਤੋ ਹੁਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲ ਲੈਨ ਗਏ। ਆਵਤ ਤੁਰਕ ਉਨ੍ਹੈਂ ਲਖਦ ਲਏ। 
ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨਾਈ। 'ਜਿਨ ਨੱਠਨੋ ਨੱਠ ਜਾਹੁ ਭਾਈ॥੧੬॥ 
ਅਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੜ ਬਾਹਰ ਹੋਵਹੁ। ਛਾਡ ਓਟ ਰਣ ਭੂਮ ਖਲੋਵਹੁ।' 
ਸੁਨਿ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਦਾਇ”। ਛੋਡ ਓਟ ਰਣ ਭੂਮ ਖੜੇ ਜਾਇ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਤ ਤੇ ਤੁਰਕ ਤੌ ਆਇ ਪਏ ਬਜਾਏ “ਧੌਂਸ ਨਗਾਰ। 
ਕਰਹਿ ਦੁਤਰਫੋਂ ਮਰ ਮਾਰ ਸੌਂਚੀ ਜੈਸ ਖਿਡਾਰ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਅਗੋਂ ਧਾਯੋ। ਫੜ ਤੇਗੋ ਤਿਨ ਬਹੁ ਤਨ ਲਾਯੋ। 
ਅਗਜੇਂ ਲਗਯੋ ਤਿਸ ਛਾਤੀ ਤੀਰ। ਭਯੋ ਪ੍ਰਿਥਮਹਿ ਸੋਈ ਬਹੀਰ”॥੧੯॥ 
ਖੜ ਜਾਇ ਸਿੰਘਨ "ਢੇਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਜਿਮ ਕਰ ਖੇਡ ਸੌਂਚ ਕੀ ਠਈ। 
ਉਤ ਤੇ ਤੁਰਕ ਹਲੋ ਕਰ ਆਵੈਂ। ਇਤ ਤੈ ਸਿੰਘ ਉਨ ਮੋੜ ਹਟਾਵੈਂ॥੨੦॥ 
“ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਦੁਇ ਵਲ ਤੈ ਭਈ। ਹੁਤੀ ਰਾਤ ਜਨੁ ਅੰਧੇਰੀ ਅਈ। 
ਉਤ ਕਰ ਹੱਲੈ ਤੁਰਕ ਘੋੜੈ ਚਲਾਵਨ। ਮਾਰ ਸਿੰਘਨ ਚਹੇ ਫੇਟਨ'? ਗਿਰਾਵਨ॥੨੧॥ 
ਅਗਜੋਂ ਉਨ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਕਟ ਡਾਰੇ। ਗਿਰੇ ਤਹੀਂ ਬਹੁ ਥੱਕ ਕੈ ਹਾਰੇ। 
ਕਿਛਕੁ ਗਿਰੇ ਵਹਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ। ਇਮ ਕਰ ਰੁਕ ਗਯੋ ਉਨ ਕੋ ਰਾਹੁ॥੨੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਹ ਦੁਇ ਵਲ ਤੇ ਅੜ ਭਿੜੇ ਗਿਰ ਗਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਨੌਰ। 
ਕਰ ਕਰ ਹੱਲੇ ਜੇ ਅਵੇਂ ਪਰੈਂ ਉਨੈਂ ਪਰ ਧੌੜ"॥੨੩॥ 
ਤੇ ਦੇ ਦਾਦਾ = ਤਦ << ====ਦ << << ਦਮ ===ਦਦਦ=ਦ===== “ਦਦਦ= “੯ ਦਾਦ ==---ਦ--ਦਦਦਦ-ਦੇ ਦਾਦ= 

9 ਛਾਘ; ਦਵਾਰਕਾ ਲਾਂ ਦੂਨਾਵਤ/ ਕਾਨਨਆਵਾੜ਼ /ਵੇਚਾ ਅੱਥਤ /ਏਕਾ /ਹਂਦੂ ਤਰਲ ਜੰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨਾੰ 

/ਠਾਹਾ ਹੀ/ /ਹੰਟਾ/ਏਲਂ ਲਾ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛਾਪ ਲਨਵਾਏਂਦੋਂ ਹਨ ਲੇਂ ਆੰਵੇੱਤਰ ਹੱਣ ਟਾ /ਨੈਸ਼ਾਨ 

9/ ੨ ਦਹ (ਨਗਨ) ਤ/ = ਵੇਖ (ਨ2)/ ੬ ਵੱਡ ੫) ੫' ਗੱਲ ਨਨਾਨੰ/ ੬ /ਕੈਡਾਨੰ॥ ੭” ਸ਼ਹੀਦ ਹੰ 

/ਨ%? ੮ ਟੌਲਾ ਬਣਾ %) ਟ ਨੁੜ ਘੱਟ) 9੭ ਕਮਰਲੰਦਾਂ ਨਨ ਛੋਟ ਲਾਂ ਛੱਦ #ਵਸ਼੍ਨੰ ਦਾ ਸ਼ਲਤਰ 

੭ਆਂੜਆ ਨਾਇ ਹੀ ਫੱਟ” ਛੈੱਟਾ/ 55 ਦੌਤ ਕੇ ਹਾਏ ਕ/ 
ਅਲ ਦਾਦ =ਦ-=ਦ--<==--=-ਦ= ਅਲ: ,ਆਲਸ੫-<<=---<<----<-----<-੯=- -=-=- ਰਟਨ ਤਦ ਕਦ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਕਿਛ ਉਨ ਕੈ ਉਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾਗੈਂ। ਕਿਛ ਸਿੰਘ ਭੀ ਮਾਰੇ ਹੁਇ ਆਗੇ। 
ਦੋਊ ਤਰਫ਼ ਤੇ ਮਚ ਗਯੋ ਘਾਣ। ਥਾਕ ਗਏ ਦੁਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਾ ਤਾਣ॥੨੪॥ 
੧ਧੀਰੀ ਧੀਰੀ ਵਲ ਦੋਉ ਤੈ ਹੋਈ। ਛੋਟੀ ਹਥਯਾਰੀਂ ਆਵੈ ਨ ਕੋਈ। 
ਤੀਰ ਬੰਦੁਕ ਖੜ ਦੁਰੋਂ ਚਲਾਵੈਂ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੈਂ॥੨੫॥ 
ਹੁਤ ਬੰਦੂਕ ਤਮਾਚੋਂ? ਸਿੰਘਨ ਪਹਿ ਨਾਂਹਿ। ਪਰ ਉਨ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਉਨ ਪਰ ਪਾਹਿ। 
ਤੌ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਨੇੜੇ ਆਯਾ। ਤੋ ਹੱਲਾ ਤਿਮ ਫੇਰ ਕਰਾਯਾ॥੨੬॥ 
ਤਊ ਮੁਗਲ ਤਕੀ” ਘੋੜਾ ਚਲਾਯਾ। 'ਕਹਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ' ਪੁਛਤਾ ਆਯਾ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਯੋ 'ਚਲ ਆਉ ਅਗਾਰੀ। ਬਿਸ਼ਕ ਚਲਾਉ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰੀ!॥੨੭॥ 
ਛੇੜ ਘੋੜਾ ਉਨ ਤੀਰ ਚਲਾਯਾ। ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਸੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਲਾਯਾ। 
ਝਟ ਕਰ ਘੋੜੇ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਈ ਬਾਗ। ਤਿਸ ਹੁਤੋ ਨ ਗਾਤ“ ਸੰਜੋਇ ਬਿਨ ਨਾਂਗ॥੨੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਿਨ ਸੰਜੋਇ ਇਸ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾ, ਪਿੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਇ। 
ਇਕ ਮੁਖ ਨੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਖ ਉਤ ਪਿਪਲਾ” ਦਯੋ ਧਸਾਇ॥੨੯॥ 
ਮੁੜਯੋ ਤਕੀ ਮੁਖ ਜ਼ਖਮ ਖਾ, ਮੋਮਨ ਲਯੋ ਪਛਾਨ। 
ਪੂਛੀ ਖਬਰ ਬੁਲਾਇ ਉਸ, 'ਕਹਾਂ ਖਾਏ ਮੁਖ ਪਾਨ?'॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਤਕੀ ਨੈ ਮੋਮਨ ਸੁਨਾਈ। 'ਅਗੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਬੀੜੇ- ਬਨਾਈ। 
ਹੁਇ ਹਿੰਮਤ ਤੌ ਅਗੈ ਹੁਇ ਖਾਵੋ। ਦੂਰ ਖੜੇ ਕਯਾ ਬਾਤ ਬ਼ਨਾਵੋ'॥੩੧॥ 
ਇਕ ਹੁਤ ਚੇਲੋਂ ਉਸ ਪਹਿ ਖਲੋ। ਸੁਨ ਵਹਿ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਧਾਇ ਚਲੋ। 
ਕਹਿ ਮਹਾਵਤ ਦਯੋ ਹਾਥੀ ਪਿਲਾਇ'। ਦੁਇ ਦੁਇ ਤੀਰ ਫੜ ਦਏ ਚਲਾਇ॥੩੨॥ 
ਕਹਿ ਮਹਾਵਤ ਉਨ ਹਾਥੀ ਤੁਰਵਾਯੋ। ਫੱਟੇ ਥਕੇ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਤਕਾਯੋ। 
ਉਨ ਜਾਨੋਂ 'ਮੋਂ ਉਚੇ ਬਾਇ। ਦੇਉਂਗ ਹਾਥੀਓ' ਸਿੰਘਨ ਮਿਧਾਇ”'॥੩੩॥ 
ਦੇਖ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਈ। ਗਿਰਦੇ ਦੇਖਯੋ ਉਨ ਹਾਥੀ ਘੁਮਾਈ। 
ਵਹੁ ਮਾਰੈ ਦੁਇ ਦੁਇ ਢੁਕ ਤੀਰ। ਵਹਿ ਤੋ ਕਹਾਵਤ ਬਡ ਸੂਰਬੀਰ॥੩੪॥ 

9 ਘੱਲ ਲੱਸ ਧੰਨਲ਼ ਕਰੰ/ ੭ /ਤ) ਤਮੰਚਾ; /ਨਸਤੱਲ (ਵੇਖੋ: ਕਾਢ ਕਰ ਤੋਂ ਹਨਯੋਂ ਤਮਾਜ਼ਾ' - ਨ. ਪੇ 
2:੭/ ਤ ਤਕਾੰ ਸੰ? # ਅਨਾ=਼, #ੱ/ ੫ ਦੋ2, ਨਾਰ (ਓਸ ਦਾ ਲਾਲਾ ਸ਼ਰੀਰ /ਨਧਰੱ ਨੱਨਾ ਨਹੀਂ .ਨੰ- 

ਮਾਰਾ ਨੰਹੋਲੇ ਨੇ ਦੱਕਆ ਗੋਂਇਆ ਨ)/ ੬ ਫੋਲ ਕੰ/ ੭ ਤਲਵਾਨ ਈਾੀ/ਤੇੱਆਾ ਨੱਕ ੫ਘਲਾ ਵੇਲ: ਨਕ 

%ਲਟ' ਹਲੈਨੀਂ ਦਾ ੫ਲਾ- ਹੱਨ ਵਹੱਠਰ)/ ੮ ਘਨ ਦਾ ਲੱਡਾ; ਮਨਾਂ ਦੀਂ ਨਲੌਰੰਮ ੯ ਲਲਾ /ਦਿੱਤਾ 

੭#ਹਾਂ ਟੋੱਨਆ/ 5੦ /#5 /ਦਿਆਾ (ਹਾਈੰ ਟੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਨ ਛਨੜ /ਇਆਲਾ)/ 
ਹਟ  /:420002-2452:-, “੬੬4 2. ਤਤ ਕ=- 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਭੀਮਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਯੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਧਾਇ। 
ਫੜ ਉਨ ਹਾਥੀ ਕੰਨ ਦਬਜੋ”, ਤੁਰਤਹਿ ਲਯੋ ਬਹਾਇ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਿੰਘ ਕੀਯੋ ਮਹਾਵਤ ਪਰ ਵਾਰ। ਉਨ ਡਾਹਯੋ ਅੰਕੁਸ ਲਗ ਟੁਟੀ ਤਲਵਾਰ। 
ਅਧੀ ਰਹੀ ਸੰਗ ਮਾਰਯੋ ਮਹਾਵਤ। ਸੋਊ ਗਯੋ ਗਸ਼ੀ ਅੰਕੁਸ ਲਾਵਤ॥੩੬॥ 
ਦੇਖ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਮਦਤ ਕਰਾਈ। ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਈ। 
ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਤ ਮੰਝੀ" ਚਰਾਵਤ। “ਤੂੰ ਹੁਤੋ ਮੰਝੀ ਦੁਇ ਦੁਇ ਟੱਪ ਜਾਵਤ॥੩੭॥ 
ਅਬ ਕੱਟਾ ਤੁਰਕਨ ਕਾ ਕਿਤਨਕ ਬਲਾਇ। ਮਾਰ ਤੁਰਕ ਤੂੰ ਉਪਰ ਜਾਇ।' 
ਅਗਜੋਂ ਲਖਮੀਰ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂ ਕਹੀ। 'ਮੇਰੇ ਭੀ ਮਨ ਥੀ ਗਲ ਯਹੀ'॥੩੮॥ 
ਮੋ ਪਰ ਤਨਕ” ਆਗਜਾ ਜੇ ਹੋਇ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਖਾਊਂ ਤੁਰਕੈ ਸੋਇ।' 
ਇਤਨਕ ਕਹਿ ਸਿੰਘ ਕੀਨੀ ਧਾਈ। ਜਿਮ ਪਰੇ ਕੁੰਜਨ” ਪਰ ਬਹਰੀ“ ਜਾਈ॥੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੜ ਨੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੁਦ ਪਰਜਯੋ ਸੌਂਹੈ' ਚੇਲੇ ਕੋ ਲਲਕਾਰ। 
ਉਤ ਵਲ ਤੇ ਉਨ ਭੀ ਕਰੀ ਮਾਰੈ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ “ਜਾਇ ਸੰਭਾਰਾ। ਜਾਇ ਚੇਲੇ ਕੇ ਮੋਢੋ ਮਾਰਾ। 
ਗਯੋ ਨੇਜਾ ਉਸ ਮੋਢੈ ਚੀਰ। ਫੜ ਹੁਇ ਤਲਵਾਰ ਨ ਚਲੈ ਤੀਰ॥੪੧॥ 
ਇਕ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਮਦਤ ਔਰ ਆਏ। ਉਨ ਹਾਥੀ ਗਿਰਦਯੋਂ ਔਰ ਹਟਾਏ। 
ਤੌ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦਾਉ ਲਗ ਗਯੋ। ਫੜ ਰੱਸਾ ਹਾਥੀ ਪਰ ਗਯੋ॥੪੨॥ 
ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਚੇਲਾ “ਡਾਰ ਦਯੋ। ਹਾਥੀ ਤੋਰ ਵਲ ਸਿੰਘਨ ਦਯੋ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਜੇ, 'ਹਾਥੀ ਕਿਹ ਕਾਮਨ"। ਹਮ ਅਨੇਕ ਬਖ਼ਸੈਂਗੇ ਗੁਲਾਮਨ”॥੪੩॥ 
ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਜਬ ਖਾਲੀ ਗਯੋ। ਦਲ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਭਾਜ'ਖਾਇ ਗਯੋ। 
ਤੋ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਪੂਰਬੀਏ ਬੁਲਾਏ। ਹੁਤੇ ਹਜਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿਨ ਪਾਏ॥੪੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਔ ਦਯਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਥੋ ਯਹਿ ਨਾਮ। 
ਭੇਜ ਨਾਲ ਬਡ ਫੌਜ ਹੁਤ ਕੁੰਦਲਪੁਰ "ਘਰ ਧਾਮ॥੪੫॥ 

9 ਕੰਨ ਟੱਛ ਕੇ ਹਾਲੀ ਨੂੰ /ਕੈਨਾ /ਦੱਤਾ/ 2 ਦੱ ਦੱ ਮੱਡਾਂ ਤੱ ਟੰ੪ ਜਾਦਾਂ ਸੱ? = ਥੱਤੂੰ ਜੋਨੀ ਵੀ ਰਤਾ ਕੁ? 
8 ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਤ/ ੫ ਯਹਿਰਾਂ (ਸ੍ਰੰਦਰ?? ਠਾਜ਼ (/ਸਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਹਿਨੀੰ ਲਾਲ ਲਾ ਝਪਟਦਾ 2)/ /ਟਹ 
ਰਾਹ ਜਸ਼ਨ (ਕਾਲੀਆਂ #ੱਥਾਂ ਫਾਨਾ) ਹੁੱਦਾ ਨੈ /ਏਸ਼ ਟਾ ਕੱਦ ਛੱਟੇ ਲਾਲ /ਨੇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ /ਟੈਲ ਦੀ 
ਓਡਾਰਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਲੱਆੰ ਹੱਦਾਂ 2ੈ/ ੬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਨ? .੭ ਲਾ ਨੱਭ/ਲਆ)/ ੮ ਸੱਟ ਆ ਡੰਠ /ਦਿੱਤਾ 
(ਹਾਲਾਂ 22/ ੯ /ਕੋਸ ਕਸ? 5੦ ਗੁਲਆਂ (ਨੱਕਰਾ) ਨੂੰ/ 55 ਘਨ, ਅਸਥਾਨ? 'ਮੱਡਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੬੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵੈ ਕਰ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਪਏ। "ਉਤ ਤੈ ਸਿੰਘ ਭੀ “ਸਨਮੁਖ ਅਏ। 
ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਐਂ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘਨ ਸੁ ਉਸ ਹੀ ਥਾਮ॥੪੬॥ 
ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਤਹਿਂ ਗਈ ਪਰਾਈ”। ਰਹਯੋ ਮਦਾਨ ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਪਾਈ। 
ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਯੋ ਭਯੋ ਉਜਿਯਾਲਾ। ਮੁੜ ਤੁਰਕਨ ਕੀਯੋ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਾ॥੪੭॥ 
ਕੋਊ ਕਿਤੈ ਸਿੰਘ ਦਿਸੈ ਖੜਾ। ਔਰ ਮਾਰਯੋ ਐ ਦੇਖਯੋ ਪੜਾ। 
ਵੈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਵੈਂ। ਉਠਿ ਨੇੜ ਢੁਕੈਂ“ ਤੇ ਸ਼ੀਹਆਣ' ਆਵੈ॥੪੮॥ 
ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਸਿੰਘ ਇਮ ਦਏ। ਫਿਰ ਢੁਕ ਸਭਨ ਕੇ ਸਿਰ ਕਟ ਲਏ। 
ਇਮ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸਿੰਘ ਨਿਭੇ ਉਸ ਸੰਗ ਸਭ ਬਾਈ॥੪੯॥ 
ਇਮ ਤਾਰੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਕੋ ਕੀਆ। ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਥੀਆ। 
ਗੁਰ ਕੌ ਵਾਕ ਜਿਸ ਐਸ ਕਮੱਯਾ?”। ਸੀਸ ਦਯੋ ਪਰ ਸਿਰਰ' ਨ ਦੱਯਾ॥੫੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਜਿਨਿ ਕਰ ਸਾਕਾ ਤਜੇ ਪਰਾਨ। 
ਰਹੈ ਨਾਮ ਥਿਰ ਕਰਮ ਕਾ, ਹੈ ਜਗ ਆਵਨ ਜਾਨ॥੫੧॥ 

ਸਾਖੀ ਚੁਮੰਡੇ ਤਥਾ ਕੇਰੋ' ਨੰਗਲੀਆਂ ਰੱਧਾਵਿਆਂ ਕੀ 
('ਰੰਧਾਵਨ ਸਿੰਘਨ ਦੱਯੈ ਮੁਵਾਇ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨਹੁ ਸਾਖੀ ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, “ਜਿਨ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰਿ ਸਿਰ ਲਾਇ। 
ਸਿਦਕ ਰਖਜਯੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਪਰ, ਭਯੋ "“ਕੇਸਨ ਸਾਸਨ ਨਿਬਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਾਮ ਠਾਮ”! ਜਾਤ ਗੋਤ ਬਤਾਊਂ। ਸਿਖੀ ਸਾਂਝ ਹਿਤ ਟਹਲ ਉਠਾਊਂ। 
ਸੁਨੀ ਜਿਸੈ ਬਿਧ '“ਬਡਿਅਨ ਪਾਸ। ਕਹੁੰ ਤਿਸੈ ਪੰਥ ਰਖ ਹੇਤ ਦਾਸ॥੨॥ 
ਹੁਤਿ ਰੰਧਾਵੈ ਚੁਮੁੰਡੇ ਬਾਈ ਬਾਸ। ਮਧ ਇਕ ਕੈਰੋਂ ਨੰਗਲ ਭਾਸ”। 
ਉਨ ਮਧ ਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰ ਪੰਥ ਆਏ। ਖੰਡੇ ਪਹੁਲ ਲਈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਉਠਾਏ॥੩॥ 
ਜਿਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਯਾ ਦਈ। "“ਵਹੀ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਕਰਨੀ ਠਈ। 
ਰਲੇ ਪੰਥ ਗੁਰ ਕਰੇਂ ਦੰਗਾਹੀ। ਲਹੌਰੈ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੁ ਲਟ ਖਾਹੀਂ॥੪॥ 

6 ਇਧਰ? ੭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ/ = ਥਾ? # ਨਠੇ ਨਈ ੫ ਨੰੜੇ ਆਓੰਣ ਰ/ ੬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ) 
੭ ਕਮਾਂਟਆ/ ੮ /ਨਿੱਦਣ ਹ5/ ੯ ਨੈਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾਂ ਏੇ ਨਨ ਆਪਣੇ /ਨੈਠ ਭਾ /ਦੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨ/ 

52 ਕੰਨਾਂ ਸਵਾਸ਼ਾਂ ਨਲ /ਸਟਕ /ਨੈਭਾਂਹਿਆ/ 55 ਥਾ /ਨੈਕਾਣਾ/ 52 ਵੱਡੇ ਵਡੇਂਨਆਂ ਕੌਲ? 5= ਵਾਲਾ/ 

55 ਭਾਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਪਦਾ ਹੰ/ %% ਉੰਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 



੨੭੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ 

ਜੋਊ ਚਕਯੋ ਹੁਤ ਖਾਲਸੇ ਤੌਰ"। ਇਨ ਭੀ ਤਿਮਹਿ ਮਚਾਯੋ ਰੌਰ”। 
ਸੋਊ ਖਬਰ ਯਹਿ ਤੁਰਕਨ ਪਾਈ। ਆਏ ਮਾਰਨ ਉਨ ਕਰ ਧਾਈ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਗੜ੍ਹ ਨਹਿੰ ਹੁਤੋ ਜਿਤ ਕੀ ਓਟ ਲੜਾਹਿਂ। 
ਉਠ ਨਠ ਰੋਹੀ ਮਧ ਛਿਪਹਿੰ, ਕੈ ਖੂਹਨ ਖਡਨ ਮਾਂਹਿ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨੀ ਸਿੰਘਨ ਜਬ ਤੁਰਕ ਅਵਾਈਂ”। ਛਡ ਕਰ ਘਰ “ਗਏ ਬਣਹਿ ਲੁਕਾਈ। 
ਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹੈ ਕੇ ਟੱਬਰ ਜੇਊ। ਰਲ ਮਿਲ ਲੋਕਨ ਬਚ ਰਹੇ ਤੇਊ॥੭॥ 
ਦਿਨੈ ਸਿੰਘ ਹੁਤ ਥੇ ਤਿਹ ਨਾਂਹਿ। ਰਾਤ ਪਰੀ ਆਵਤ ਘਰ ਮਾਂਹਿ। 
ਇਸੀ ਬਾਰ ਤਉ ਇਮ ਬਚ ਰਹੇ। ਹਥ ਨ ਆਏ ਵੈ ਖਾਲੀ ਗਏ॥੮॥ 
ਜਬ ਖਾਲੀ ਤੁਰਕ ਇਮ ਗਏ ਆਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂਹਿ। 
ਚਿੱਤੈ ਜਿਮ ਝੂਰਤ ਫਿਰਹਿ ਮਾਰਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰਾਹਿੰ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਚਾਹੈਂ ਮਾਰਨ। ਸਿੰਘ ਭੀ ਚਾਹੈਂ ਵਖਤ ਗੁਜਾਰਨ। 
ਕਹੈਂ ਸਿੰਘ, ਕਬ ਹਮ ਬਖਤ ਆਵਗੁ। ਹਮ ਤੈ ਲੂਕ ਤੁਰਕ ਜਿੰਦ ਬਚਾਵਗੁ॥੧੦॥ 
ਹੰਨੈ ਹੰਨੈ ਹੁਇ ਬਹਿਂ ਪਤਸ਼ਾਹਿ। ਲਹਿਂ ਆਪ ਆਪਨੇ ਮੁਲਖ ਉਗਰਾਹਿ। 
ਹਮ ਗੁਰ ਬਚਨ ਝੂਠ ਤੋ ਨਾਂਹੀ। ਹਮ ਸਹੀ ਜਾਇੰ ਦੁਖ ਕਟੈ' ਤਹਾਂਹੀ'॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੇ ਵਤਨ ਮਧ ਸਾਕ ਮਿਤਿ ਸਿੰਘ ਬਸੈਂ ਨਿਜ ਦੇਸ। 
ਤਿਹੀਂ ਗੁਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਹਿ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਰਖ ਗੁਰ ਭੇਸ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਫਿਰ ਸੁਨੋ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਬਾਤ। ਕਰਾਇ ਦਯੋ ਜਿਮ ਦੁਸ਼ਟਨ ਘਾਤ”। 
'ਹੁਤੋ ਸਜਾਦੋ ਸੁਲਤਾਨੀਓਂ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਕਹਿੰ ਹਿੰਦੂ, ਕਰੇ ਤੁਰਕਨ ਕਾਮ॥੧੩॥ 
ਉਨ ਸਾਥ ਰਲਾਏ ਮੁਸਲੇ ਕਲਾਲ। ਤੇਊ ਚਾਕਰ ਹੁਤਿ ਤੁਰਕਨ ਨਾਲ। 
ਇਮ ਮਿਲ ਦੋਇਨ ਮਤੇ ਮਤਾਏ'। 'ਰੰਧਾਵਨ ਸਿੰਘਨ ਦੱਯੈ ਮੁਵਾਏ॥੧੪॥ 
ਏ ਆਏ ਅਬ ਹਮਰੇ ਦਾਇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਭੂਮ ਲਿਖਵਾਇ। 

5 ਤਰੰਕਾ /ਆੰਜਹਾ ਤੱਰ ਤਗੀਕਾ ਆਪਣਾ ਗੱਖਆਸ)/ ੨ ਰੱਲਾ-ਗੌਲ! ਸੌਰ-ਸ਼ਰਾਲਾ; ਫਤੂਰ/ = ਸਾਂ 
ਖੰਡਾਂ /ਵਚ (ਜਾ ਲਕਦੋ?/ # #ਫਵਾਹ/ ੫ ਕਣਾਂ (ਵਣਾ) /ਵੋਲ ਜਾ ਲਕੰ/ ੬ ਕਣਾਂ ਆੱਨੇਹਾ ਸਮਾਂ ਵਾਂ 

੭#ਵੰਗਾ, ਸ਼ਟੱ'ਤਰਕਾ ਸ਼ਾਠੇ ਕੌਲ ਡਰ ਨਾਲ ਲੱਕਆ ਕਰਨ) .” ਨਲ/ ੮ /#ਡ ਸਾਹਸ਼ਾਦਾ ਸਲਤਾਨਨਆਾੰ 

ਦਾ ('ਨਕਾ ਸ਼ਰਵਰ ਦੇ 6ਆਸਕਾਂ ਟਾ// ੯ ਮਤਾ ਪਕਾਂਇਆ ਸਲਾਹ ਕਾਂਤਾ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੭੧ 

. ਗਰਭ ਛੇਦ ਇਨ ਦਯੈ ਕੁਵਾਇ॥੧੫॥ 
ਇਮ ਹਮ ਪੈ ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਹਿ ਸਿਰੋਪਾਉ ਇਨਾਮ ਚਹਿੰ ਪਾਇ ਸੋਇ। 
ਗੁਪਤਿ ਪਾਪ ਦੋਇਨ ਗਿਨ ਲਯੋ। ਜਾਇ ਤੁਰਕਨ ਪੈ ਤਿਮ ਹੀ ਕਹਯੋ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਉਨ ਆਖੀ ਤੁਰਕਨ ਕੋ, ਉਨ ਤਿਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੀਨ। 
ਗ੍ਰਾਮ ਇਨਾਮ ਔ ਗਰਭ ਛੇਦ ਚੌਧਰ ਲਿਖੀ ਜ਼ਮੀਨ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕ ਚਹਿਤ ਹੁਤ ਥੇ ਯਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਮ ਕਿਮ ਹੁਇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਘਾਤ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਉਨ ਕੌ ਸਿੰਘ ਦਿਸ ਆਵਤ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮਨਵਾਵਤ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਖਬਰ ਯਹਿ ਨਹਿ ਭਈ, ਉਇ ਗ੍ਰਾਂਢੀ ਸਿਲ' ਕਰਵਾਇੰ। 
ਉਸੀ ਗਿਰਦ ਛਪ ਦਿਨ ਰਹੈਂ, ਰਾਤੀਂ ਆਵੈਂ ਗ੍ਰਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸ ਨਿਸ” ਦਿਵਸ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਹੋਇ। ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਇਕੱਤੁ ਨਿਸ ਤਹਿ ਸੋਇ। 
ਤਹਿਂ ਦੁਸਟਨ ਸਿਲ ਸਿੰਘਨ ਕਰਾਈ। ਇਕ ਸੁਲਤਾਨੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਾਹੀ॥੨੦॥ 
ਸੋ ਸੇਲ ਉਨ ਰਖਯੋ ਬਨਾਇ। ਸਭੀ ਖਬਰ ਦਏ ਜਟਨ ਪਹੁੰਚਾਇ। 
ਦੇਂ ਜਟ ਆਗੈ ਤੁਰਕਨ ਘਲਾਇ। ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਲਈ ਮੌਤ ਤਕਾਇ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹਿਨੈ ਕੋ ਵੁਹ ਹੁਤ ਹਿੰਦੂ, ਕੰਮ ਸੁ ਤੁਰਕ ਕਰਾਹਿ। 
“ਹਿੰਦੂਅਨ ਹਿੰਦੂ ਫੜ ਦਿਵਹਿ ਮੁਵਾਵਹਿ ਸੀਸ ਕਟਵਾਇ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਮੌਤ ਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਵੜੈਂ ਕਿਤ ਨਿਸ ਘਰ ਧਾਈ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਸੇਲੂ ਦਈ ਸਿਲ ਪਹੁੰਚਾਇ। ਆਇ ਤੁਰਕਨ ਲਯੋ ਘੇਰੋ ਪਾਇ॥੨੩॥ 
ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤਿਨ ਫੌਜ ਖੜਵਾਈ। “ਤੌ ਲੌ ਝਬ ਦੁਸ਼ਟ ਜਟ ਭੇ ਆਈ। 
ਘੇਰਾ ਕੀਨੋ ਬਹੁ ਤਕੜਾਇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਨ ਕੁਤੋ“ ਪਾਇੰ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜਟ ਕਹੈ, ਤਿਮ ਹੀ ਤੁਰਕ ਕਮਾਹਿਂ। 
ਰਲ ਮਿਲ ਦੋਊਅਨ' ਸਿੰਘ ਕਟੇ, ਲਭਜੋ ਸੁ ਛਡਯੋ ਨਾਂਹਿ॥੨੫॥ 

9 ਲਹ ਦ/ਦੈਂਦ ਮੁਖ਼ਲਗਾੰ ਕਰਦੇ/ ੨ ਰਾਤ/ = ਨੁਹਆ; #ਖ਼ਲਰ/ ੬ ਤਾ ਤਾਈ? ੫ /ਨੈਧਰੇਂ (ਜਾਣ ਨਾ)/ 
੬ ਦਹਾਂ ਨੰ/ “ਓਸ ਵਲੋਂ ਦੋ /ਹੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਝਯ਼ਾਂਟਲਾਂ ਦੱਲੀਂ ਹੈ? 
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“ਚੌ ਦਾ ਲਭੇ ਉਨ ਬਡਨ'” ਕੇ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। 
ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਕੁਲ ਸਮਝ ਔਰ ਦੀਏ ਕਟ ਕਾਟ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਕੋਉ ਉਨ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਆਯਾ। ਸੋ-ਤੋ ਦਤੇਗਨ ਮੱਧ ਕਟਾਯਾ। 
ਅਕੈ ਕਿਤੈ ਉਨ ਹੋਉਗ ਗਯੋ। ਇਮ ਟੰਢਮੁਲ! ਉਨ ਹੋਉਗੋ ਰਹਯੋ॥੨੭॥ 

ਕਲਰ 
ਚਲਾ 

ਸਹਜਯੋ ਇਮੈ ਦੁਖ ਸਿੰਘਨ ਮਝੈਲਨ। ਮੁੜ ਜਾਨੈ ਰਾਜ ਪੰਥ ਪਾਯੋ ਹੋ ਗੁਸੈਲਨ"। 
ਉਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤਕਾਈ। ਤੋ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਉਨ ਲਭੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ॥੨੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਕੋਊ ਪੁਛੈ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕਿਛ ਰਹਸੋ ਹੁਤੋ ਟੰਢਮੂਲ। 
ਰਾਜ ਲਭਯੋ ਕੈ ਭੂਮ ਲਭੀ, ਸੋਊ ਬਤਾਊਂ ਸੂਲ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਚਯੋ ਏਕ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਕਿਤ ਗਯੋ ਹੁਤੋ ਥੋ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਲਭੀ ਉਨ ਕਾਰ। ਭਏ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ॥੩੦॥ 
ਉਨ ?ਇਜੈ ਬਿਜੈ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਪਤਸ਼ਾਹਿ ਉਨ ਚਰਨ ਛੁਹਾਈ। 
ਉਨ ਪੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਮ ਸ੍ਹੀ ਗੁਰ ਭਈ। ਉਨ ਰਾਜ ਭੂਮੋਂ ਅਧਿਕਾਈ- ਲਈ॥੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਪੁਤ ਪੌਤ੍ਹੇ ਬਹੁ ਭਏ, ਲੀ ਭੂਮ ਭੀ ਅਪਨ ਛੁਡਵਾਇ। 
ਬਦਲੇ ਲਏ ਦੁਸ਼ਮਨੌਂ ਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬਲ ਪਾਇ॥੩੨॥ 

ਸਾਖੀ ਸੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਬਾਬ ਭੁਯੰਗੀ ਕੀ 
('ਤੁਕਰਨ ਤੇ ਨਬਾਬੀ ਲਈ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ “ਆਦਿ ਨਿਬਾਬ ਕੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹ ਨਾਮ। 
ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਬਾਬੀ ਲਈ ਕਰ ਸੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ॥੧॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਮੈਂ ਲਿਖੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ। ਬਿਧ ਪੁਰਸ਼ਨ ਜਿਮ ਹਮ ਸੋਂ ਆਖੀ। 
ਜਬ ਬੰਦੈ ਤੁਰਕ ਲੀਨੇ ਜੀਤ। ਭਯੋ ਖਾਲਸੇ ਸਯੋਂ ਬਿਪਰੀਤ॥੨॥ 

? ਚਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੰ? ੭ ਵੜਨ ਦੇ. ਫਾਕਲ ਹੱਟ ਦੇ (ਰਾਹ ਨਾਨ ਕੱਟ /੬2)।0)/ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੰਡੇ ਵਲੇਨੇ ਆਰਾ 

/ਦਤ/ = ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੱਟ /ਦਿੱਤਾ/ 2 ਇੱਤਆ ਲੱਤਆ /ਵੋਰਲਾ ਵਾਦ /ਇੱਕਾ ਦੱਕਾ/ ੫ ਗੁੱਸੇ ਤਥਾ 

ਰਹਾ /ਵੈਚ ਆ ਕੰ/ ੬ ਲਹ; ੫ਤਾ/ -੭ ਲਲ /ਵੋਜਯ- ਲੱਜ (&ਜਹ ਏਫਤਾ) ਦਾ /ਵਲ੍ਨ (/ਲੈੱਤ) /ਵੋਲ . 

/ਏਜੈ /ਨੈਲੇਂ ਲੇ ਨਾਵਤ'- ਗਾ-5:7/ ਲਯ /ਵੋਲਯ- /ਵੋਸ਼੍ਨ ਦੇ ਸੰਵਕਾ ਤੋਂ ਦਟਾਨਘਾਲ਼ ਸਨ)  ਆੱਸੇਕ 
ਭਾਹਤਾ /ਲਿਆਦਾ/ €੯ ਘਆੰਹਲਾ (#ੱਫਲਾ? ਨਫਾਲ਼ /ਸੱਖਾਂ /ਵੇਚ/ 9੭ ਓਲਟ; /ਵਨੌਨਆ ਸਕ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੭੩ 

ਭਯੋ ਨਾਸ ਉਸ ਨੇੜੇ ਆਵਨ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੁ ਚਹੈ ਮਰਵਾਵਨ। 
ਸਮਝ ਖਾਲਸੋ ਉਸ ਤੇ ਭਯੋ ਦੁਰ। ਆਇ ਬਹੇ ਗੁਰ ਚੱਕ" ਹਜ਼ੁਰ॥੩॥ 
ਯਹੀ ਬਾਤ ਮੁਗ਼ਲਨ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਮੁਗ਼ਲਨ ਚਿੱਤ ਵਧਾਈ ਭਾਈ। 
ਚ਼ਾਹਿਤ ਹੁਤੋ ਸਿੰਘਨ ਤੁੜਵਾਯੋ। ਭੇਜੇ ਵਕੀਲ ਔ ਦਰਬ ਘਲਾਯੋ॥੪॥ 
“ਲੇਟ ਪੇਟ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਕਰੈ। ਜੋ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੈਂ ਲਯਾ ਆਗੈ ਧਰੈ। 
ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਬਹੁ ਬਾਰ ਉਠਾਵਹਿਂ। 'ਗੁਰ ਚਕ ਹਮ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨ ਪਾਵਹਿੰ॥੫॥ 
ਬਿਸ਼ਕ ਲੇਹੁ ਤੁਮ ਮੇਲ ਲਾਇ। ਨਨਕਾਣੇ ਐਂ ਰੋੜੀ” ਜਾਇ। 
ਬਡੇ ਡਿਹਰੇ” ਔ ਖਡੂਰ ਗੁਰ ਥਾਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਔਰ ਮਕਾਨ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮੇਲਾ ਲਾਵਹੁ ਬੇਸ਼ਕੈ ਜਹਿਂ ਜਹਿਂ ਹੁਇ ਗੁਰ ਨੌਰ। 
ਮਾਫ਼ੀ ਕਰੈਂ ਮਸੂਲ ਹਮ, ਐ ਘਰੋਂ ਕਰੋਂ ਔਰ ਗੌਰ-“॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਖਾਲਸੋ ਲਯੋ ਪਰਚਾਏ। ਔਰ ਦਿਲਾਸੇ ਕਈ ਕਰਾਏ। 
'ਹੁਇ ਚਾਕਰੀ ਕੀ ਜਿਸ ਕੋ ਖਾਹਸ਼। ਆਇ ਰਹੇ ਉਇ ਹਮਰੇ ਪਾਸ'॥੮॥ 
ਬਨੌਜ ਸਿੰਘ ਐਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਵੇ। ਉਨ ਦੈ ਦਰਬ ਸੁ ਲਏ ਪ੍ਰਚਾਵੇ। 
ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੈ ਸਿੰਘ ਗੈਲੈਂ ਲਾਏ। ਉਨ ਕੈ ਹਾਥ ਸਿੰਘ ਅਰ ਮਿਲਾਏ॥੯॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਸਜੋਂ ਉਨ ਲੀਨੇ ਸਿੰਘ ਪੁਚਾਇ। 
ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੈ ਇਮ ਡਰੈਂ, ਬਾਜੋਂ ਲਵੋ” ਡਭਰਾਇ॥੧੦॥" 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪੈਸੇ ਦੇਹਿਂ। ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਲੇਹਿੰ। 
ਪੰਥ ਦਰਵਾਰੋਂ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ ਦਿਵਾਨ। ਵਹੀ ਹੋਤ ਥੋਂ ਪੋਤੈਵਾਨ॥੧੧॥ 
ਪੰਥ ਰਖਤ ਥੋ ਉਸੈ ਵਡਿਆਈ। ਵਹੀ ਦੇਤ ਥੋ ਸਭਨ ਪੁਚਾਈ”। 
9 ਚੱਕ ਰਨਦਾਨ ਤਾੰ ਆੰਨ੍ਤਸ਼ਰ/ ੨ ਫ਼ਨਾਮਦ ਦਾਮਨ ਛਲ-ਫਲ/ = ਗੌਨੀ ਸ਼/ਹਿਲ-ਲੋਅਨਾਲਾਦ 
(ਰੁਲਰਾਂਵਾਨਾ) /ਵੈਸ ਸੋਲੋ ਸਾਲਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੰਤ ਆ ਭਫ਼ ਨਨਕ' ਦੇਵ ਲੀ ਨੰ ਓਲੋਂ ਲੌੜਾਂ ਦਾ ਵਡਾਲਾ 
ਕਾਠੀ/ (ਵੇ੪- ਠੱਤਾਂ ਕੰ ਨਰ ਕਰੀ /ਵੋਛਾਈ- ਭਾਣਾ ਨੁਰਦਾਸ਼ $੨੬੭/ ੬ ਡਰਾ ਬਾਲਾ ਨਾਨਕ? ੫.ਲੱਠ 

/ਨਆਨ (ਤਹਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਏਖ਼-ਭਾਲ ਕਰਾਨ)/ ੬/6ਛੋ ਨਲ਼/ ੭ ਝਛਟੇਨਾ (/ਨਿਵੇਂ ਲਲ਼ ਤੱ ਲਟੇਨਾ ਡਰਦਾ 
2)/ ੮ ਨਵਾੜ ਕਪੁਰ /ਨੈਂ# ਤੱ ਘਹਿਲਾਂ/ਕਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਥਦਾਰ, ਨੰਨ੍ਹਾਂ ਟਾਨੈਵਾਸ ਆਨਤਨਰ 
ਏਹਾਤ ਸੰਮਤ ੧੭੯੧ (5੭੩੪ ਣ) /ਵੋਚ ਗੋਇਆ/ ੯ ਘੰਤੰਦਾਨ ਸ਼ਜਾਨਲਾਂ ਵੇ /ਨਿਛਾਤ ਨਾ ਕਈ 

ਠਾਸਨੀਆ ਨਈਂ ਪੰਤੋਦਾਨ ਵਾ ਸਾਨ ੭% ੭)/ 9੦ ਤਸ਼ੱਨ /ਦਿਨਾਸ਼ਾ/ 

ਨਮ ਲਲਾਫਨ " ਉਏ ਚਹੀ' ਪੱਲ ਲੀਸਮਂ ਤਕਾਏ ”/ ਰਲੰੱ'ਘਂਤਸਾਣਾੰ ਲਾਹੀ ਇੰ /ਲ ਇੰ ਲੱਗੋਂ ਰਥਾੰਹ/ 
5 ਲੱਘਾਈਣਾ/ ੨ ਯੰਨ ਸ?' ਦੀ ਭਜ /ਵਚ .ਨ/ 
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ਉਸੈ ਸ਼ਰੀਕੋ" ਕਰੈ ਕੋਊ ਨਾਹਿਂ। ਵਹੀ ਦੇਤ ਥੋ ਸਭਨ ਪੁਚਾਇ॥੧੨॥ ਰੱ... 
ਸਭ ਕੌ ਇਕ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਵੈ। ਸਭਨ ਪੁਸ਼ਾਕੀ ਵਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। 
ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਪੰਥ ਯੌਂ ਵਧਤੈ ਜਾਹਿ। ਦੰਗੇ ਗੇ ਫੰ ਫੰਗਯੋਂ ਬੀ ਟਲੈ ਸੁ ਨਾਹਿੰ॥੧੩॥ 

ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਉਇ ਚਹੈਂ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਬੰਦੋਂ ਤੁਰਕਨ ਬੰਧਿਓ ਭਏ ਔਰ ਹੀ ਤੌਰ। 
ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਉਇ ਚਹੈਂ, ਸਭਹਨ ਕਰ ਇਕ ਨੌਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਉਨ ਕੋ ਦਗ਼ੋ ਨ ਖਾਯੋ। ਡੇਰਾ ਆਗੈ ਸਿੰਘਨ ਚਲਾਯੋ। 
ਐਸੀ ਭਈ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਚਾਲ। ਤੁਰਕ ਨ ਛੋਡੈਂ ਪੰਥਹਿ ਖਜਾਲ॥੨॥ 
ਨਹਿੰ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਗੜ੍ਹ ਕੋਊ ਕੋਟ”। ਜਹਾਂ ਲੜੈ' ਵੜ ਜਾਂ ਕੀ ਓਟ। 
ਕੋਟ ਬਡ ਪਰਬਤਨ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਜਹਾਂ ਚੜੇ ਹੁਇ ਰਹੈਂ ਮਵਾਸਾ॥੩॥ 
ਬਹੁਤ ਨੌਰ ਸਿੰਘ ਖੜ ਭੀ ਲੜੈਂ। ਹੋਇ ਦੁਖੀ ਲੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਰੈਂ। 
ਐਸੀ ਭਈ ਪੰਥਹ ਲਾਚਾਰ। ਭਏ ਪੰਥ ਜਨ “ਛਿਦੈ ਝਾੜ॥੪॥ 

ਸਰਨਠਾ॥ 

ਹੁਤਿ ਬੰਦੈ ਦਯੋ ਸਰਾਪ ਘਿਰਯੋ ਹੁਤੋ ਜਬ ਗੜ ਬਿਖੇ। 
ਸੋ ਲਗਯੋ ਪੰਥ ਜਨੁ ਪਾਪ, ਮਦਦ ਉਸ ਕੀ ਨਹਿੰ ਕਰੀ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡ ਬਣ ਲੁਕ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਇ। 
ਲਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਨ ਇਮੈਂ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੋਇ॥੬॥ 
ਇਸ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਔਰ ਭੀ ਸਾਖੀ ਦੇਊਂ' ਸੁਨਾਇ। 
ਫੇਰ ਨਿਬਾਬੀ ਭੀ ਕਹੂੰ ਜਿਮ ਭਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਇ॥੭॥ 

ਸਾਖੀ ਮੁਲਖੱਯਨ' ਔ ਬਿਵਾਸਤੇਂ ਔ ਦੀਨੀ ਖੁਦਾਇਨ” ਕੀ 
(ਜੋ ਜੋ ਕਾਇਮ ਦੀਨ ਪੈ ਰਲੋਂ ਹਸੈ ਸੋ ਆਇ) 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨੋ ਬਿਵਾਸਤੈ ਮੁਏ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਹੇਤ। 
ਮੁਲਖਈਅਨ ਖੁਦਾਈਅਨ ਚਕੇ ਰਹੈ ਜਿਮ ਖੇਤ॥੧॥ 
5 ਭਰਾਕਨਾ/ ੭ /ਨੈਠਾ/ 2 ਨਗੱਖਅਤ, #ਵਾਸ= ਨੱਖਆ ਲਾਂ ਪਨਾਹ ਈਂ ਥਾਂ/ 8 ਖੰਡਾਂ /ਘਰ/ਨੈਆ?) ਝਾੜਾਂ 

/ਦੇਚ (ਲੁਕੇ ਰਹਿਦੋ?/ ੫ ਨਲਕ ਦੇ ਲੱਕ ਜਨ ਸਨ, /ਵੇਲੋਨ ਕਰਕੇ ੭7ਨਜਆਾਨ ਪਰਜਾ? ੬ ਨੇਂ /ਨੈਰਾ 

ਭਾਰਤਾੰਂ ਕਾੱਠਾੰ ਫੱਲ/ .” ਦੰਨ-ਲਦਾ ਦੇ ਅਨਯਾਣ) ਕੱਟੜ ਅਨਲਮਾਨ/ 
<< ਦ=--ਤ-ਦ= ਮਦ ਤਦ ---------- 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋਉ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਉਨੈ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮੈ ਖੁਦਾਈਅਨ ਆਨ ਬਿਹਾਨੀ”। 
ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਬਕ ਵੜਯੋ ਲਹੌਰ। ਮੁਲਕ ਭਯੋ ਉਸ ਥੋਂ ਸਭ ਚੌੜ॥੨॥ 
ਮੁਲਖੋਂ ਵਸੂਲ ਟਕੋ ਨ ਭਯੋ। ਕਹੈਂ, 'ਮੁਲਖ ਲੁਟ ਖਾਲਸੇ ਲਯੋ'। 
ਬਿਨਾਂ ਟਕੇ ਉਸ ਫੌਜ ਛਡ ਗਈ। ਫੌਜ ਬਿਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿਨ ਦੁਬ ਲਈ॥੩॥ 
ਬਿਨਾਂ ਦਰਬ ਹੈ ਮਿਤੁ ਨ ਸ਼ਾਹੁ। ਦਰਬ ਆਵਨ ਕੋ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਾਹੁ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਬੰਦੇ ਕੀਓ ਮੁਲਖ ਖੁਵਾਰ! ਫਿਰ ਖਾਲਸੈ ਔਰ ਦਯੋ ਉਜਾਰ”॥੪॥ 
ਪੁਜੇ ਨ ਟਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿ। ਉਸ ਨੇ ਭੇਜੀ ਤਲਬ“ ਚੜ੍ਹਾਇ। `ਚ 
ਅਸਵਾਰ ਖਾਸ ਕੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਥੇ ਦੁਇ ਪਠਾਨ ਸੁਦਾਰ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਤਿਉਲ' ਮਹਬਤ ਖਾਂ ਕਹੈਂ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬ ਜਵਾਨ। 
ਕਹੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਉਨ ਬਡੇ ਤਿਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਕਾਨ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਤ ਤੇ ਆਏ ਤੇਊ ਲਹੌਰ। ਸੁਨੋ ਈਹਾਂ ਜੋ ਹੋਯੋ ਤੌਰ। 
ਮੁਲਖਈਏ ਇਤ ਆਏ ਫਰਯਾਦ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਕਰ ਇਤਕਾਦ”॥੭॥ 
ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਲੰਗ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੀਓ ਨਵਾਬ ਉਨ ਤੰਗ। 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭ। ਕੀਓ ਉਪਰਾਲੋ ਸਬਹਨ ਤੱਬ॥੮॥ 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਰਖ ਉਪਰਾਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮ ਪੱਖ ਸੰਭਾਲਾ। 
ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੌਤ ਨਜੀਕੈਂ' ਆਈ। ਆਇ ਉਸੈ ਮਤ ਖੋਟ ਸਿਖਾਈ॥੯॥ 
ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਐਸੇ ਕਹੀ ਬਾਤ। 'ਤੁਰਤ ਲਹੌਰ “ਆਇ ਹਮ ਜਾਤ। 
ਨਹਿੰ ਮੰਗੈ ਹਮ ਦਾਣਾ ਖਾਣ। ਨਹਿੰ ਚਾਹੈਂ ਹਮ ਸਾਥ ਤੁਹਿ ਜਾਣ'॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਝੰਡੋ"' ਗਡਯੋ ਕਢ ਈਦਗਾਹੈ ਹੈਦੀ ਨਾਮ ਰਖਾਇ। 
'ਜੋ ਜੋ ਕਾਇਮ ਦੀਨ ਪੈ ਰਲੈ ਹਮੈ ਸੋ ਆਇ'॥੧੧॥ 

6 ਭੱਠ) > %ਸ਼ਲ ਨ /ਇਸ਼ਲ£ ਥਾਂ ਕਾਲਲ ਟੇ.ਔੱਲਟਾਂ ਼ਇਿਆਂ/ਵੇਠ ਸ਼ਾ #ਾਂ ਟਾ ਤਰ -ਨੀ ਨ 
ਲਹਾਦਰ ਸਾਹ ਸਨ ਲਾਹੱਠ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੰਨ ਹੰਦਨਾਂ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ /ਨੱਨੀਆਨ ਦੀ %ਨਵਾਣਾ ਕੱਦ ੫ਠ 
ਤਾ 92੬੭ (5੭੧੦ &) /ਵਚ /ਨ#ਆਂ ਤੱ ਹਾਨ ਸਾਧ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਲ ਸੰਮਤ ੧2੬੮ (੧2੭55 274 
ਭਾਹਰ /ਵੇਸੇ ਅਰ /ਨਿਆ/ ਤੇ ਗਨ ਦੌਲਤ/ ੪ ਓਜਾੜ/ ੫ ਆਸਲਾ ਓਨਰਾਹਣ ਵਾਲਾਂ ਫੱਜ/ ੬ ਅਤਾਏਲਾ 

8ਨ ਤਰਾਫਤਾੀੰਂ ਦਾ ਰਾਜ/ਤ ਨਸਨ਼ਆਨ ਘਠਾਣ/ ੭ ।%) /ਏਅਤਕਾਦ ਲਨਕਾੰਨ; /ਵਸ਼ਵਾਸ/ ੮ ਸਤਨ; 
ਨਹਾਨ/ € ਨਜ਼ਦੀਕ, ਨੰਤੋ/ %੭ ਆ ਲਾਏ ਹਾ/ 55 ਹੰਦਨਾੰ ਝੰਡਾ ਅਰਥਾਤ ਨੰਦਰ (ਅਨ) ਦੇ ਨਹ/ ਦਾ ਝੜਨ 
੭/ਜ਼ਹਲਾੰ (ਟੰਨ? ਸੰਨ ਟਾ /ਨੈਸ਼ਨ /ਲੈਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਸਲਨ ਅਲਖ ਨੇ ਖਾਲਸੇ /ਦੇਨੱਸ ਲਹਾਦ ਧਰਮ 

50) ਸੰਮਤ ੧੭੬੭ (5੭੧੭ 2) /ਵੋਚ ਕੰੱਤਾ/ 



੨੭੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਰਠਾ॥ 

ਗਲ ਪਰੀ ਖੁਦਾਈਅਨ ਕਾਨ", ਬੱਧ ਬੱਧ ਲਕ ਬਹੁ ਜਾ ਖੜੇ। 
ਜਨੁ ਚਲੇ ਜਿਆਫ਼ਤ” ਖਾਨ, ਪੈ ਜਮ ਭੱਛਨ” ਉਨ ਤਕੈ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਠਾਯੋ ਗੁਲਗੁਲੋਂ ਤੌ ਇਸ ਤੌਰ। ਜਿਮ ਡੇਰਾ ਕੀਓ ਆਇ ਲਹੌਰ। 
ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਔ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ। ਝੰਡੋਂ ਜੁਦੋ ਜਾ ਗੱਡਯੋ ਮਦਾਨ॥੧੩॥ 
ਉਨੈਂ ਕਹਜੋ ਯੋਂ ਹੋਕੋ ਦਿਵਾਇ। 'ਹੁਇ ਬੇਖਰਚ ਰਲੈ ਹਮ ਆਇ'। 
ਹੁਤੋ ਸੁਦਾਗਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਰਲਯੋ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਸ੍ਰਾਬੇ“ ਜਾਨ॥੧੪॥ 
ਔਰ ਰਲਜਯੋ ਹਾਜੀ ਬੇਗ ਮੁਗਲ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੱਲਾਂ ਚੁਗ਼ਲ। 
ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਤ੍ਰਵਾੜੀਓ ਰਜਪੂਤ। ਆਇ ਸੁ ਫਸਿਓ ਕਿਸੈ ਕਸੂਤ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਾਜੋ ਟੋਡਰਮੱਲ ਹੁਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿ ਅਕਬਰ ਦੀਵਾਨ। 
ਪਹਾੜਮੱਲ ਉਸ ਸੁਤ ਹੁਤੋਂ, ਉਸ ਸੁਤ ਔਰ ਨਿਦਾਨ”॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਹਿ ਭੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਤਬ ਘੇਰੋ। ਆਨ ਲਾਯੋਂ ਉਨ ਬੀ ਵਿਚ ਡੇਰੋਂ। 
'ਜਿਸ ਧੈ ਜਾਉਗੁ ਖਰਚ ਮੁਕਾਇ। 'ਮੈਂ ਦੇਉਂਗੁ' ਉਨ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਆਯੋ ਹੁਤੋ ਅਸ੍ਹਾਰ ਜੋ ਤਲਬੀਓ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਉਨ ਕੀ ਮਤਿ ਗਵਾਇ ਕੇ, ਕੀਏ ਜਮਨ” ਤੇਉ ਨਾਰ'॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਵਾਬ ਖਾਤੁ ਉਨ ਤੋਪੈਂ ਦਈ। ਜੰਬੂਰਖਾਨੋ ਉਨ ਦਯੋ ਘਲਈ। 
'ਜਿਸ ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਜਾਣੈ ਹੋਇ। ਬੇਸ਼ਕ ਚੜ੍ਹੈ ਹੈ ਚਾਕਰ ਮੋਹਿ'॥੧੯॥ 
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਹੁ ਆਈ ਵੱਲ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਈ ਰੱਲ। 
ਕਈ ਝੰਡੇ ਐ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਯੋ ਇਕੱਤਰ ਹੁਇ ਅੱਧ ਜਹਾਨ॥੨੦॥ 
ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਮਧ ਲੂਣ। ਜਹਿੰ ਲੁਕ ਬਚੈ' ਨ ਲਭੈ ਸੁ ਕੂਣ"”। 
ਤੁਰਕ ਆਂਧੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂਹਿ ਵਰੋਲੈ। ਇਮ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਹੱਥ ਨ ਖੋਲ੍ਹੈ॥੨੧॥ 
ਬਹੁਤਨ ਸਜੋਂ ਕਯਾ ਖੋਰੇ! ਕਰੈਂ। ਬਖਤ”” ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਜਾਵੈਂ ਟਰੈ””ੇ। 
ਭਈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਬਚੈਂ ਤਹਾਂ ਜਹਿੰ ਭਾਰੋ ਝੱਲ॥੨੨॥ 
9 ਕੰਨ (ਸ਼ਟਾਣੀਅਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ /ਵੇਚ /£ਹ ਗੱਲ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਣੇਆ?/ > ਵਾ%ਵਤਾ/ = ਖਾਣ/ # ਸ਼ੌਰ- 
#ਰਾਲ਼ਾ/ ੫ ਨਵਾਲ, ਨ; ਨਕ ਕੰਮ (ਸ#ਝ ਕ?/ ੬ ਕਨਤਾ ਆ ਛਨਿਆ/ 2੭ ਨਟਾਨ; ਲੰਵਕੂਣ, ੭/ਨਖ?/ 
੮ ਤਰਕ (ਯਵਨ)/ ੯ ਨਲ) 9੦ ਕੱਟ; /ਨੈਹੜਾ/ 55 ਥੰਤੂ/ ੧੭ ਵਕਤ; ਆ#ੰ/ 9ਤ ਟਲ ਸਾਣ/ 
5# ਛਾੰਠਿਆ ਕੰਦੇ ਸੋਲਾ/ 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਿੰਘ ਨਠ ਕਰ ਤਹਿੰ ਬਹੈ ਕਹੀਂ ਓਲ੍ਹਾ ਝੱਲ ਤਕਾਇੰ। 
ਕਾਹਨੂੰਆਣੇ' ਛੰਭ ਢਿਗ ਮਾਸ ਮਛੀ ਚੁਨ ਖਾਹਿੰ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਹ ਵਲ ਜਾਵੈਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾਈ। ਲਗੇ ਹਿੰਦੁਅਨ ਪਰ ਕਰਨ ਧਿੰਗਾਈਂ। 
ਗਉ ਬੁਹਮਣ ਐ ਹਿੰਦੁਅਨ ਬੇਟੀ। ਟਲੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਂ ਜੁਲਮਹਿ ਭੇਟੀ॥੨੪॥ 
ਲੋਕ ਮਾਝੇ ਕੇ ਬਹੁ ਸੰਤਾਏ। ਕਹੈਂ, 'ਇਨੈ ਸੁਤ” ਘਲੇ ਸਿਖਾਏ। 
ਉਇ ਲੁਟ ਲਜਾਹਿੰ ਏ ਬੈਠੇ ਖਾਂਹਿਂ। ਇਮੈ ਹਿੰਦੁਅਨ ਲੋਕਨ ਅਕਾਹਿਂ॥੨੫॥ 

ਦੋਹਰਾ। 

ਮਾਝੇ ਕੋ ਉਨ ਦੁਖ ਦਯੋ ਸੁਨੀ ਸਿੰਘ ਯੌ ਬਾਤ। 
'ਧ੍ਰਿੱਗ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਿਓ ਦੁਖ ਮਿਲੇ ਹਮ ਪਿਤ ਮਾਤ'॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਕਾਢੇ ਕਾਨ“। ਲਾਗੇ ਤੁਰਕਨ ਪੈ ਸਿੰਘ ਪਾਨਾਂ। 
ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕ ਸਤਾਹਿ। ਚਲਨ ਨ ਦੇਵੈਂ ਉਨ ਕੋ ਰਾਹਿ॥੨੭॥ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਉਇ ਟੋਲ ਮਾਰਨ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਉਨੈ ਖ੍ਰਾਰਨ”। 
ਕਿਛਕੁ ਸੋਚ ਉਨ ਕੋ ਭੀ ਪਈ। ਵੜਨ ਲਹੌਰ ਉਨ੍ਹੈ ਦੁਸ਼ਾ ਭਈ॥੨੮॥ 
ਭਏ ਸਿੰਘ ਉਨ ਆਇ ਦੁਵਾਰੇ। ਜੋਹਿ" ਲਏ ਵੈ ਤੁਰਕ ਥੇ ਸਾਰੇ। 
ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਉਇ ਗੈਲ ਦਬਾਹਿਂ। ਸਿੰਘ ਵੜ ਲਕੈਂ ਝਾੜ ਝੰਡ ਮਾਹਿਂ॥੨੯॥ 
ਉਨ ਤੈ ਵੜਯੋ ਕਿਤ ਝਾੜ ਨ ਜਾਇ। ਜੋ ਕਿਤ ਵੜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਧਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਅਥੱਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਂ ਖੜੇ। ਉਇ'' ਚਾਹੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਂ ਪੜੇ॥੩੦॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਥਕਾਇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਨ ਗਿਰਦੈ ਰਹੇ। 
੧੨ਉਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਮਾਇ, ਚੁਭੈ ਕੰਡਾ ਇਕ ”ਝਾਰ ਕੋ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਕੀਏ ਤੁੰਮਨ” ਚਾਰ। ਇਕ ਮਾਝੇ ਇਕ "“ਢਿਗ ਪਹਾਰ। 
ਤੀਓ ਰਹੈ ਸੋ ਗਿਰਦ ਲਹੌਰ। ਚੌਥੋ ਕਰੇ ਗਿਰਦ ਤੁਰਕਨ ਦੌਰ'“॥੩੨॥ 
ਦੁਇ ਦੁਇ ਸੌ ਕੇ ਤੁੰਮਨ ਬਨਾਏ। ਇਕੜ ਦੁਕੜ ਭੀ ਰਲੇ ਔਰ ਆਏ। 

7 ਕਾਨੂਵਾਣ ਟਾ ਛਡ; ਕਾਨੂਵਾਣ (ਕੁਰਦਾਨਘੁਰ) /ਮੈਡ ਦੇ ਕੱਲ /ਏਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ/ 2 ਐੰਡਜੌਰ 
ਜ਼ਲਰਦਸ਼ਤੰ ਤ #ਲਣਗਰ/ # ੫ਤਰ/ ੫ ਕਾਲ ਤਾਰ/ ੬ ਆਰਨ ਝਲਾੰਣ /ਲੱਠ?/ ੭ ਖਵਾਨ ਕਰਨ/ 

੮ ਏਲਵਾਨ, ੭ਸ਼ਕਲ/ ੯ ਦਵਾਲੇ /ਨੈਰਦ/ 5੦ ਸੱਤੇ ਲਾਂ ਟੋਲ (ਲਏ ਨੋ?/ 55 ਤੁਰਕ (ਚਾਹੁੰਦੇ /ਇਨੇ ਰਾਤ 
੭5 ਰਾਂਹਣ)/ 92 ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂ (ਨਨ? ਲੰਤੇ ਆ ਲਾਫ/ 9੨ ਝੜ ਦਾ/ ੧# ਟਲ, ਸੱਥਾ/ ੧੪੫ (ਨੋ) 
“ਹਾੜ (ਏ)/ %੬ ਦੱਤ /ਤਨਨਾਂ ਏ /2ਨਦ-/ਨਰਟ /ਫੋਰਦਾ ਨ2ੰ?/ 



੨੭੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜੌ ਤੁੰਮਨ ਕਿਤ ਇਕ ਫਸ ਜਾਇ। ਆਨ ਔਰ ਸਭ ਕਰੈਂ ਸਹਾਇ॥੩੩॥ 
ਐਸੇ ਭਯੋ ਸਮੇਂ ਕੋ ਫੇਰ। ਇਕ ਤੁੰਮਨ ਉਨ ਲੀਨੋ ਘੇਰ। 
ਹੁਤੋ ਭਗਵੰਤ ਇਕ ਖਤ੍ਰੀ ਨਾਮ। ਉਸ ਰਾਵੀ ਕਨਾਰੈ ਭਰਤ ਗੁਾਮ॥੩੪॥ 
ਹੁਤੀ ਹਵੇਲੀ ਉਨ੍ਹੇਂ ਬਨਾਈ। ਇਕ ਤੁੰਮਨ ਕਿਤ ਵੜਿਓ ਜਾਈ। 
ਹੁਤੀ ਬੁਖਾ ਉਨ ਚਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਨਹਿ ਜਾਨਤ ਥੋ ਕਿਮ ਭਯੋ ਕਾਰਨ॥੩੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਵਹੀ ਖਬਰ ਤਿਨ ਪੈਂ ਗਈ ਜੋ ਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਵਾਰ। 
ਤੁਰ੨. ਉਨ੍ਹੈਂ ਆ ਘੋਰਿਓ ਬਹੁ ਆਏ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਇ ਸਿੰਘ ਉਨ ਮਧ ਲਏ ਘੇਰ। ਲਭੇ ਬਾਹਰ ਤਿਨ ਕਟ ਦੀਏ ਗੇਰ। 
ਚਾਰ ਤਰਫ ਲਏ ਮੋਰਚੈ ਬੰਧ! ਕਰ ਕਰ ਮਢਲੈ” ਅ ਬਡ” ਕੰਧ॥੩੭॥ 
ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੈ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਇਮ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਅਕਾਏ। 
ਸਿੰਘਨ ਹੁਤ ਥੋ ਖਰਚ ਨ ਪਾਯੋ। ਹੁਤੋਂ ਪਾਸ ਜੋ ਗਯੋ ਮੁਕਾਯੋ॥੩੮॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਯੋ ਭਈ ਲਚਾਰ। ਬਿਨਾ ਖਰਚ “ਭਏ ਮਰਨੇ ਵਾਰ। 
ਮੱਦਤ ਕਰਨ ਜੋਗ ਪੰਥ ਨਾਂਹੀ। ਉਇ ਅਪਨੀ ਛਪ ਜਾਨ ਬਚਾਹੀਂ॥੩੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਥਕੇ ਤੁਕਰਨ ਲਖੇ£ ਚੜ੍ਹੇ ਚੁਤਰਫੋਂ' ਦੌੜ। 
ਖਾਈ“ ਕੰਧ ਭਲ ਥੀ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਸਿੰਘਨ ਬਡ ਸੋੜ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਇ ਤੁਰਕਨ ਹੱਥ ਕੰਧੀਂ ਪਾਏ। ਸਿੰਘਨ ਅਗਜੋਂ ਕਟ ਗਿਰਾਏ। 
ਔਰ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਪਿਛੋਂ ਆਵੈਂ। ਆਇ ਆਇ ਇਮ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵੈਂ॥੪੧॥ 
ਉਨ ਦੀਨੋ ਤੋਪਨ ਲਗਵਾਇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਕਹਿ 'ਹਾਇ ਹਾਇ'। 
ਤੁਰਕ ਕਹੈ 'ਤੁਮ ਅਏ ਅਬ ਦਾਇ”। ਅਬ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨ ਜਾਣਾ ਪਾਇ'॥੪੨॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ 'ਹਮ ਕਬ ਮਰੈਂ ਨਿਰਾਲੇਂ-। ਲੈ ਲੈ ਮਰੈਂਗੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਾਲੇ'। 
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਆਂਧੀ ਔ ਬਡ ਬਰਖਾ ਕਰੀ॥੪੩॥ 
ਤੋਪ ਬੰਦੂਕਨ ਬੁਝ ਗਏ ਤੋੜੇ। ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਢਾਲ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ। 
ਸਿਰ ਪਰ ਮਰਨ ਧਾਰ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ। ਮਾਰ ਤੇਗਨ ਤੁਰਕ ਕੀਏ ਚੌੜੇ"2॥੪੪॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਦੇ ਪਿੱਠ ਆਗੇ ਤੁਰਕ ਭਏ ਵੜੇ ਡੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਇ। 
$ ੫ਤੱਲ੍ ਲੜੇ ਓੱਲੋਂ ਸੰਨ/ ੭ ਵੱਡ ਉੱਚੀ ਤੇ ਰਨ ਹਾਲੇ (ਹੋਂ ਨਏ)/ # ਵੇਸ ਲਣ/ ੫ ੫ਟਾੀ ਨਲ ਭਾ 
ਖੰਡ/ £ ਤੰਗ %੦/ - ਦਾਈ /ਵਚਾ (ਆਏ ਹ,, ਕਾਲੂ ਆਏ ਹ/ ੮ /ਟਕੱਲੇ/ € ਤੱਪਾਂ ਲੰਦਕਾਂ ਏੇ ਪਲੱਠ/ 
5੦ /ਵਛਾ /ਦੰਤ, ਆਰਾ ਡੰਗਾਂ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨2੬ 

ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ ਵੇਲ” ਯੋ ਵੜੇ ਬੇਟ ਪੇਟ” ਧਾਇ॥੪੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ ੬: 

ਤੁਰਕ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਬਡ ਫਤੇ ਪਾਈ'। ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਜਿੰਦ ਬਚਾਈ'। 
ਤੁਰਕ ਤੁਰੇ ਮੁੜ ਲਹੌਰਹਿ ਵੱਲ। ਸਿੰਘ ਚਹਿੰ “ 'ਕਰੇਂ ਗੁਜਰ ਕਹੂੰ ਚੱਲ ॥੪੬॥ 
ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਥੋ ਗਰਬਾਦ ਆਯਾ। ਕਹੈ 'ਖਾਲਸੋ ਪੰਥ ਭਜਾਯਾ। 
ਜਿਸੈ ਪੰਥ ਨੇ ਵਡ ਤੁਰਕ ਗਾਰੇਂ। ਸਬ ਅਬ ਹਮਨੈ ਵਹਿ ਸੁਰ“ ਮਾਰੇ'॥੪੭॥ 
ਭੀਲੋਵਾਲ ਢਿਗ ਡੇਰਾ ਲਾਇ। ਬਹੇ ਤਹਾਂ ਦੇਖ ਚੰਗੋ ਥਾਇ। 
ਹੁਤੋ ਗੜ੍ਹ ਇਕ ਖਾਲੀ ਤਾਂਹਿ। ਪਠਾਣ ਹਜ਼ਾਰ ਵੜ ਬੈਠਾ ਮਾਂਹਿ॥੪੮॥ 
ਬਿਵਾਸਤੈ ਡੇਰਾ ਇਕ ਵਲ ਕਰਾ। ਦੇਖਯੋ ਥਾਮ ਉਨ ਨੈ ਭੀ ਖਰਾ। 
ਕਹਿੰ 'ਘਰੀਂ ਵੜੈਂ ਕਿਤ ਹੱਛੋ ਰੋਜ। ਪੁਛੈਂ ਮੁਲਾਣਨ” ਅੱਛੀ ਮੌਜ'॥੪੯॥ _ 

ਦੇਹਰਾ॥ ਰਿ 

ਦੁਕੇ ਲਹੌਰੈ ਢਿਗ ਸੋਉ ਬੈਠੇ ਖੌਫ਼ ਗਵਾਇ। 
ਉਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਗੋਰ- ਤਹਿੰ ਕਿਤ ਔਰ ਜਾਣੇ ਪਾਇਂ?॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਲਏ ਦਬਾਇ। ਦੇਖੋ ਉਨ ਕਯਾ ਹੋਣੀ ਕਰਾਇ। 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੈ ਤਊ ਸੁ ਹੋਇ। ਦੇਣ ਫਤੇ ਖਾਲਸੇ ਆਈ ਸੋਇ॥੫੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਬੇਲੇ ਵੜੇ ਫਿਰ ਤਿਨ ਕੀਓ ਹਮਸੋਸ। 
ਜਿਮ ਚੋਟ ਚਿੱਤੈਂ“ ਖਾਲੀ ਜਏ ਕਰੈ ਮਨੈਂ ਬਡ ਰੋਸ॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨੋ ਸੋਉ ਉਨ ਰੋਸ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਕਰੀ ਮਰਦਾਨੀ”। 
ਉਸ ਵੇਲੈ ਕੋ ਸਿੰਘ ਪਛੁਤਾਹਿਂ। 'ਬਰਸੈ ਮੇਹੁ ਔ ਪੌਣ ਵਗਾਹਿ॥੫੩॥ 
ਜੌ ਹਮ ਉਨ ਕੀ ਗੈਲਹਿ ਜਾਹਿਂ"। ਮਾਰ ਲੇਹਿੰ ਹਮ ਉਨ ਕੋ ਥਾਹਿੰ। 
ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਤ ਹਮ ਅਤਿ ਸੁਰੇ। ਸਿਰ ਆਇ ਬਨੀ ਨਹਿੰ ਕਰਤ ਕਸੁਰੇ”'॥੫੪॥ 
ਐਸ ਭਾਂਤ ਤਾਹਿ ਸੋਚ ਯੌ ਕਰੈ। ਤਊ ਤੁਰਤ ਤਹ ਔਰ ਸਿੰਘ ਚਜ੍ਹੈਦ। ; 
ਹੁਤੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਯਹ ਬਾਨ। ਮਰੈਂ ਦਸ ਰਹਿ ਬੀਸ ਸੁ ਆਨ॥੫੫॥ 
ਔਰ ਪੰਥ ਸੁਨੀ ਬੰਦੂਖਨ ਅਵਾਜ। ਆਇ ਰਲੇ ਸੋਊ ਜਿਮ ਤਿਮ ਭਾਜ। 
ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਤਿਹ ਥਾਂ ਭਯੋ। ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਮਨ ਉੱਦਮ ਅਯੋ॥੫੬॥ 
9 ਢੋਲ, ਅੰਕ? 2 /ਵਚਕਾਨ/ = ਹੰਕਾਨ ਹੱ /ਨਆ/ # ਗਾਲ /ਦੱ2 ਨਲ ਕਰ /ਇੱਤੋ/ ੪ ਨਰਆ 
ਝਹਾਦਰ/ ੬ /ਕੈਲ੍ਹ ਕੱਟ/ ੭ ਨੱਨਾਣੇਆਂ ਨੂੰ/ ਟ ਕਲਰ (ਏਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ/ ੯ ਚੰਦ ਦੰ/ 9੭ ਆਰਦਾਨਗੀ ਝਹਾਦਨੰ/ 55 /&ੰਛੇ (ਜੋਕਰ) ਸਾਣਏ /0ਛਾ ਕਰ (ਜੇਕਰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ)/ 5੭ ਘੱਟ (ਨਗੀੱ ਕਰਦੋ?/ 5= ਲੜ੍ਹ ਜਤਾਈ ਕਰ /ਏਤ/ 



੨੮੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਾਂਹਿ ਸਿੰਘ ਇਕ ਆ ਕਹਜੋ, ਉਇ ਵੜਤੇ ਨਾਂਹਿ ਲਹੌਰ? 
ਕਹੈ' ਪਰੈ" ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਦੂਰਹੁ ਕਰ ਕੈ ਧੌੜਾ'॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੈ ਆਯੋ ਰੋਸ। ਜਨੁ ਚਖਮਖ ਲਗਜੋ ਕੁੰਡੋਂ£ ਜੋਸ਼। 
ਕਹਜਯੋ ਸਿੰਘਨ, 'ਅਬ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਆਪ ਮਰੋ ਯਾ ਉਨ ਲਿਹੁ ਮਾਰੀ॥੫੮॥ 
ਬੰਧ ਕਮਰ“ ਸਭ ਹੀ ਉਠ ਧਾਏ। ਨਹਿੰ ਚਹੀਅਤ ਥੇ ਘੋੜੇ ਪਿੜਾਏ'। 
ਨਹਿ ਚਹੀਅਤ ਥੋ ਕਿਸੈ ਬੋਂਝੈ ਚੁਕਾਏ। ਧਸਾਇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੜਨੇ ਆਏ॥੫੯॥ 
ਘੋੜੇ ਜਿਤਕੁ ਆਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜੇ। ਨਹਿੰ ਅਟਕੇਂ ਕਿਤ ਉਚ ਨੀਚ ਸੌੜੇ। 
ਬੇਟ ਪੇਟ ਢਿਗ ਢੁਕੇ ਲਹੌਰ। ਜਾਇ ਲਖਯੋ ਉਨ ਫੌਜਹਿ ਤੌਰ॥੬੦॥ 
ਅਗੇਂ ਸੁਨੋਂ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਗੱਲ। ਓਇ ਭੀ ਜਾਤ ਥੇ ਲਹੌਰੈ ਫੱਲ। 
ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਸ਼ਦੀਆਨ? ਬਜਾਵੈਂ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਛਲਕ” ਚਲਾਵੈਂ॥੬੧॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਦਿਨ ਆਛੋਂ ਘਰ ਵਰਨ ਪੁਛ ਕੀਯੋ ਭੀਲੋਵਾਲ ਮੁਕਾਮ। 
ਰਹੀ ਫੌਜ ਵੜ ਗੜ੍ਹ ਭਲੈ ਅਯੋ ਪਸਿੰਦ ਉਨ ਥਾਮ॥੬੨॥ 
ਮੌਤ ਉਨੈ ਕੇ ਢਿਗ ਅਈ, ਇਮ ਉਨ ਲਾਗੀ ਢਿੱਲ। 
ਪੜੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ, ਜੈਸ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਲ॥੬੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੌੜ ਉਨੈਂ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਵੜੇ। ਸੋ ਭਜ ਚਲੇ ਨ ਤਹਿਂ ਤੁਰਕ ਅੜੇ। 
ਕੋਉ ਹੁਤੋ ਥੋ ਗਯੋ ਸਿਕਾਰ। ਕੋਉ ਗਯੋ ਕਿਤ ਪਿੰਡ ਮਝਾਰ"”॥੬੪॥ 
ਕੋਉ ਖੜੋ ਅਸਤੰਜੋ" ਕਰਤ। ਕੋਈ ਨਿਵਾਜੈ” ਝੁਕ ਝੁਕ ਪੜਤ। 
ਤੋਪ ਜੰਬੁਰੇ ਕਿਤ ਪਏ ਰਹੇ। ਬੈਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਗਏ॥੬੫॥ 
ਬਹੁ ਕਸੇ ਕਸਾਏ ਘੋੜੇ ਖੜੇ। ਤੁਰਤ ਸਿੰਘ ਫੜ ਉਨ ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ। 
ਚੜ੍ਹ ਘੋੜੇ ਸਿੰਘ ਲੜਨੇ ਲਾਗੇ। ਮਾਰਹਿੰ ਤੁਰਕਨ ਹੁਇ ਹੁਇ ਆਗੇ॥੬੬॥ 
ਤੁਰਕਨ ਟੋਲ ਦੇਖਿ ਕੈ ਮਾਰੈਂ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਜੁੱਧ ਬਿਚਾਰੈ'। 
ਇਕ ਤੇ ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਕਰੇ ਸੁ ਚਾਰੇ ਇਮ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀਏ ਅਖਾਰੇ'₹॥੬੭॥ 

5 ਕੰਟਕਾ ਦਾ ਕੁੱਡਾ (ਆਨ ਚਕਨਾਕਾ ਪੱਲਰ ਨੂੰ ਲੰਦੁਕਾ ਟਾ ਘੱਤਾ (ਕੁੱਤਾ? ਜੋਰ ਨਾਲ ਆ ਲੱਠਾ?/ ੫ ਕਮਰਕੱਸੇ 
ਕਠ' ਕ/ ੬ %ਤ' ਅੱਤਨਾ (/ਤਆਰ ਕਰਨਾ) ਨਹਾ ਜਾਹਂਦੇ ਸਨ? ੭ ਲਲਾੀਂ ਦੇ ਵਾਨੇ ਫਲਾਓਂਦੇ/ ੮ ਨਲਕ; 
ਕਾਈ ਲੰਦੂਨਾਂ ਦਾ /ਲਕਨੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਾੜ਼ ਆਚਨ/ ੮ ਵੜਨ ਦਾ/ 5੦ /ਵੈੱਚ/ 95 /ਛਸੰਤੰਲਾ; 
/&ਸਾਲ %ਇ ਕਰਕੇ /#ੱਟਾੀ ਟੇ ਛੋਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਨ ਸਾਫ ਕਰਨਾ/ ੧੭ ਨਮਲ/ 9= ਅਖਾੜੇ (ਝਹਾਏਨਾੀ ਏਂ 
ਸਹਰ ਵਧਾਣ)?/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ੍ ੨੮੧ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਮੱਦਤ ਕੋ ਤੇਉ ਨਿਕਸੇ' ਗੜੋ' ਪਠਾਣ। 
ਖਾਲਸੇ ਉਨ ਕੋ ਭੀ ਕਟਯੋ, ਜੋ ਖੜ ਰਹੇ ਮਦਾਨ॥੬੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੋਂ ਤਰਾਵੜੀ ਕੋ ਨਕੀ” ਰਜਪੂਤ। ਦੇਖਯੋ ਉਨ ਯੌ ਭਯੋ ਕਸੂਤਾ। 
ਚੜ੍ਹ ਉਚੈ ਉਨ ਹੋਕੋ ਦਯੋ। ਨਠ ਪਿੰਡ ਵੜੋ ਕੋਊ ਬਾਹਰ ਨ ਰਹਯੋ॥੬੯॥ 
ਬਚੇ ਸੁ ਜੋਊ ਵੜੇ ਪਿੰਡ ਮੱਧ। ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਰ ਧਰੇ ਅੱਧ। 
ਲਹੌਰੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਲੁਟ ਮਾਰੀ। ਬਚੀ ਵਹੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਧਾਰੀ।੭੦॥ 
ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੁਦਾਗਰ ਖਰਾ। ਰਾਜੋ ਟੋਡਰ ਮਲ ਪੌਤ੍ਰੰ ਗਰਾ”। 
ਹਾਜੀ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਭੀ ਮਾਰਯੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰਨ ਕੋ ਬਹੁ ਗਾਰਯੋ॥ ੭੧॥ 
ਮੁੱਲਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਕੀ ਇਕ ਬਚਿਓ ਜਾਨ। 
ਗਏ ਬਿਵਾਸਤੇ“ ਥੇ ਏਹ ਸਭ। ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਸਵਾਬੋ ਲੱਭ॥੭੨॥ _ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਆਇ ਰਹੇ ਸੋਊ ਮਰ ਗਏ ਆਪ। 
ਮਾਰ ਤੁਰਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗਏ, 'ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ' ਕਰ ਜਾਪ॥੭੩॥ 
ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੁੱਟ ਬਹੁ ਡੇਰੇ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰ”। 
ਮੱਧ ਪੰਜਾਬੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰੈਂ ਜਿਮ ਬੇਲੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ॥੭੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਫੌਜ ਸੁ ਮਾਰ। ਇਕ ਇਕ ਸਿੰਘ ਜਨੁ ਫਿਰੈਂ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਜਿਤਕ ਸਿੰਘਨ ਤੁਰਕਨ ਥੇ ਮਾਰੇ। ਭਏ ਉਨ ਤੇ ਜ਼ੌਗੁਨ “ਰਾਤ ਮਝਾਰੇ॥ ੭੫॥ 
ਤੁਰਕ ਮਰੇ ਔਰ ਜਾਹਿੰ ਸਸੁਆਇ”। ਮਰੀ ਮੀਢਨ“ ਪਰ ਜਨੁ ਪਰੀ ਆਇ। 
ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਲਗੇ ਕਰਨ ਤਿਆਰ। ਤੌ ਲਗ ਸਿੰਘ ਲਏ ਬਹੁ ਕੰਮ ਸਾਰ॥੭੬॥ 

ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭਯੋ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰਯੇ ਜਬੈ ਬਿਵਾਸਤੇ ਚਿਤ ਖਾਲਸੈ ਵਧਜੋ ਹੁਲਾਸ। 
ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸੰਸੋ" ਪਰਯੋ, ਭਯੋ ਉਨ੍ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਸ਼॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਰਨ”” ਬਿਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਅਯੋ। ਨਠਜਯੋ ਸੁ ਬਚਯੋ, ਲੜ੍ਯੋ ਮਾਰ ਲਯੋ। 
9 /ਨੈਕਲ/ ੭ ਅਤਾਉਂਨਾ ਥਾਂ ਨਕ/ 2 ਕਲਤਾ (ਨੰਦਾ? ਕੰਸ ਗੇਂਇਆ/ # ਗਾੱਨਿਆ, ੭ਆੰਨਆ /ਨ%/ 

੪ #ਣਾਨਾਸਅਤ, ਲੰਕਏਦਾ (ਫੱਜ// ੬ ਵਾਦ ਤਰਕਾਂ ਏ/ ੭ /ਏਕਂ ਰਾਤ /ਵੇਚ/ ੮ ਅਲਤਾਆ ਗਲ ਸਕਾ 
ਟੁਟ ਨਲ/ €੯ ਭੰਡਾਂ /ਵਜ਼ (ਜਾਣ ਲੰਆਨਾਂ ਮਨਾਂ ਵੀ ਨ ਗਈ?)/ 9੦ ਲਲੰ/ 55 ਡਠ, /ਫਕਰ &/ਨਿਆ/ 
52 ਲੜਨ/ 



2੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤੁਰਕ ਤੋ ਪਿਛਲਨ ਆਨ ਦਬਾਏ। ਸਿੰਘਨ ਢੁਕਨ ਨ ਪਾਈ ਮਾਏ”॥੨॥ 
ਹੈ ਹੈ ਕਾਰ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਕਯੋ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਗ੍ਰਿਹ” ਭਯੋ। 
ਐਸ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ। ਥੋੜੈ ਖਾਲਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਗਲਾ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਨਿਬਾਬ ਕੇ ਮਨੈ ਭਏ “ਦੁਇ ਭਾਇ। 
ਮੁਏ ਤਲਬੀ, ਸੋ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ, ਮੁਏ ਦੀਨ ਸੁ ਪਛੁਤਾਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤ ਨਬਾਬ “ਮਨਸੂਬ ਬਾਜ। ਉਨ ਸਮਝਯੋ ਭਲ ਅਪਨੌ ਕਾਜ। 
'ਟਕੇ ਪੁਜਤ ਥੇ ਹਮ ਤੇ ਨਾਹਿ। ਮੁਝ ਕੋ ਫੜ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਹਿ॥੫॥ 
ਭੁਲੀ ਭਈ ਜੋ ਉਇ ਮਰ ਗਏ। ਭਲੇ ਭਾਗ ਸੋ ਸਿੰਘ ਆ ਪਏ। 
ਹਮਹਿ ਕਹਨ ਕੋ ਬਨਯੋ ਵਲਾਉਂ“। ਗ਼ਨੀਮ ਬਲੀ ਪਰਯੋ ਹਮ ਪਰ ਆਇ॥੬॥ 
ਬੰਦੈ ਮਰਨੇ ਨ ਗਨੀਮ ਮਰ ਗਯੋ। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਨ ਸੋ ਅਬ ਭਯੋ।' 
ਇਮ ਲਿਖਿ ਕੈ ਉਨ ਦਿੱਲੀ ਘਲ ਦਯੋ। 'ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਹ ਲਸ਼ਕਰ ਭਯੋ'॥੭॥ 
ਬਿਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਲ ਉਨ ਨਹਿੰ ਕਹੀ। ਨਿਜ ਢਬ ਕੀ ਉਨ ਬਾਤ ਲਿਖ ਦਈ। 
ਮਨਸੂਬੇ ਸੋਂ ਉਨ ਖੇਲਯੋ ਖੋਲ। ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ ਕਰਨ ਲਾਗਯੋ ਮੇਲ॥੮॥ 
ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਬਡ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਉਨ ਲਿਖਸੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੈ “ਪੇਚੈ ਨਾਰ। 
'ਯਹਿ ਗ਼ਨੀਮ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ। ਕਹੇਂ ਪੁਰਾਈਏ ਇਸ "ਟੁਕ ਪਾਇ॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੁੜ ਦਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰੈ ਕਿਮ ਮਹੁਰੌ ਖ਼ਰੀਦੀਏ ਧਾਇ। 
ਕਹੈ ਸਿਆਨੇ ਗਲ ਇਮੈ, ਟੁੱਕ ਪਾਏ ਕੁਤਾ ਨ ਕਟਾਇ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੋ ਤੋ, ਉਸ ਸੋ ਛਲ ਕੋਊ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਲੇਹਿੰ ਜਸ ਆਵਨ ਪਤੀਜੈ। 
ਕਹੋ, ਉਨੈਂ "ਸਿਰੁਪਾਵ ਘਲਾਵਾਂ। "ਲੇਟ ਪੇਟ ਸੋਂ ਉਨ੍ਹੈਂ ਪਤਯਾਵਾਂ'॥੧੧॥ 
ਉਤ ਇਮ ਲਿਖ ਇਤ” ਔਰੈ ਕਰੀ। ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਦਯੋ ਉਸ ਹੀ ਘਰੀ। 
ਕਹਜੋ 'ਜਾਹਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸੈ ਵੱਲ। ਹਮਰੀ ਉਨ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਹੁ ਗੱਲ॥੧੨॥ 
ਭਲੀ ਕਰੀ ਉਨ ਯਹ ਫੌਜ ਮਾਰੀ। ਹਮਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨੁ” ਜੂੰ ਟਾਰੀ। 
ਐਸ ਭਾਂਤ ਜਾ ਉਨ ਸਮਝਈਓ। ਉਇ ਹਮੇਂ ਬ਼ਾਾਦਰ”“ ਹਮ ਉਸ ਭਈਓ॥੧੩॥ 
ਤੁਮ ਹਮ ਸੁਖਦ, ਹਮ ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਇ। ਰਲਮਿਲ ਲਈਐ ਮੁਲਕ ਬਸਾਇ। 
9 ਮਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂ ਵਾਂ /ਨਆਂ ਲੋੜੇ ਨਾ ਆਣ?/ ੨ ਘਰ/ = ਦਂ /ਨਆਲ/ # ਛੰਗ? ਸੁਗਤ// ੫ ਵਲ; 
ਫਰਕ ਲਹਾਨਾ/ ੬ ਦੁਲਮਣ: ਵੌਰੀ/ .੭ ਵਲੇਦੇ ਨਲ? ੮ ਟੁੱਕਨ ਪਾ ਨੇ (ਕੁਝ ਦੇ ਲੇ ਨਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀਏ)?/ 
੯ ਨਹਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ/ ੧੦੭ #ਾਲਲੰ ਨਾਲ/ 55 /#ਠੰਘਾਉਂ /ਭਲਫਾਵਾਂ/ 5੭ ਛਲ ਫਨੰਲ ਤਾੰ 

ਚਾ4ਲੋਸਾ ਨਠ਼/ 5= /ਏਸ਼ ਤਰ੍ਹਾ? 96 ਲਾਣ (ਨਾਝੇ ਨਰ ਤੋਂ ਸੰ ਕੱਦ /ਇੱਤ)/ 9੫ ਭਰ; ਭਾਣਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੮੩ 

ਜਗੀਰ ਲਿਖਾਇ ਲਿਹੁ ਗੁਰ ਚੱਕ ਨਾਲ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨ ਮੁਲਕ ਉਜਾਰ'॥੧੪॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭੀ ਤੁਮਾਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੱਭ ਤੁਮਰੇ “ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਿਰਾਇ। 
ਉਨ ਹੀ ਕੋ ਦੁਖ ਕਿਮ ਦਯੋ, ਕੱਯੈ ਉਨ ਸੁਖਦਾਇ'॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅਗਜੋਂ ਭਾਖੀ। ਕਿਛੁ ਖਾਲਸੈ ਮੈਂ ਢਿਗ ਦੇ ਰਾਖੀ। 
ਕਿਛੁ “ਤੋਫੋ ਤੁਫਾਯਤ ਔ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹੁ। ਤਉ ਬਣੈ ਤੁਮ ਸਯੋਂ ਉਨ ਨੇਹੁ'॥੧੬॥ 
ਵਹੀ ਬਾਤ ਨਿਬਾਬੈ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਅਪਨੈ ਤੁਰਤ ਆਨ ਦਈ। 
ਸਿਰੇਪਾਉ ਥੋ ਉਸ ਨੇ ਆਯੋ। ਸੋਊ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕੋ ਖਿਲਤ“ ਘਲਾਯੋ॥੧੭॥ 

ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਿਬਾਬੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਧਰੀ 
ਦੈ ਖਿਲਤ ਏਤੀ ਗਲ ਕਹੀ। 'ਪੁਸ਼ਾਕ ਨ ਜਾਨਯੋ ਯਹਿ ਨਿਬਾਬੀ ਭਈ। 
ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੌਗੁ ਲਿਖੀ ਜਗੀਰ। ਇਸੀ ਸਾਥ ਹੇਗੁ ਮੁਲਕ ਤਤਬੀਰ'॥੧੮॥ 
ਇਹ ਹੈ ਨਿਬਾਬੀ ਅੱਧ ਸੂਬੇਦਾਰੀ। ਉਸੈ ਮਿਲੈਗੀ ਰੱਯਤ? ਸਾਰੀ। 
ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਵਾਨੇ ਉਸ ਨਾਇ ਆਵਗੁ। ਉਹੀ ਵੰਡ ਸਭ.ਲੋਗਨ ਖੁਲਾਵਗੁ॥੧੯॥ 

ਦੋਹੌਰਾ॥ 

ਸੂਰ, ਸਤੀ, ਦਾਤਾ, ਹਠੀ; ਤਪੀ, ਜਪੀ ਜੋ ਕੋਇ। 
ਦੇਵਜੋ ਉਸੈ ਸ਼ਿਚਾਰ ਕੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਇ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਈ ਨਗਦੀ ਭੀ ਖਰਚੇ ਤਾਈਂ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰਯੋ -ਜੁਕਤ ਬਣਾਈ। 
ਜਹਿੰ ਡੇਰੋ ਥੋਂ ਖਾਲਸੈ ਲਾਯੋ। ਬਜਹਿਂ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਯੋ॥੨੧॥ 

ਪਹੁੱਚਯੋ ਵਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਆਗੈ ਲਗਯੋ ਹੁਤ ਖਾਲਸੈ ਦੀਵਾਨ। 
ਪੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਐ ਬਜੈ ਰਬਾਬ। ਸੁੱਖੇ ਘੋਟੈਂ', ਭੁੰਨੈਂ ਮਾਹਪੁਸ਼ਾਦਿ॥੨੨॥ 
ਕੋ ਘੋੜੇ ਕੋ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੈ। ਕੋ ਸ਼ਸਤੁ ਮਾਂਜ ਉੱਜਲ ਕਰ ਧਰੈ। 
ਕੋਊ ਤੀਰ ਕੋ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਵਹਿ। ਕੋਊ ਉਂਗਲ ਪਰ ਚੱਕੂ ਘੁਮਾਵਹਿ॥੨੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋਉ ਸਿੰਘਨ ਚਾਪੀ ਕਰੈ, ਕੋਉ ਚੌਰ! ਝੁਲਾਇ”। 
ਕੋ ਪਾਨੀ ਲਯਾਵਹਿ ਦੂਰ ਤੇ, ਬੈਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹਿ॥੨੪॥ 
ਹ ਜਰ? 2 ਐਆਰੇਂ ਰਾ) ਤ ਮਲ ਨੇ ਦੇਣ ਸਮੋ ਕੋਝ ਰਕਮ ਆ ਏ ਰੱਖ 2 ਤਹ 
ਤਹ/ਇਫ, ਸਗਾਤਾਂ ਡੋਟਾ/ ੫ /ਮਲਅਤ- /ਏੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਾਨ ਕੰਨਾਂ ਝੋਟਾ/ ੬ ਫੰ ਲਗਾਂਤ/ 

੭ ੭ਲ਼ਕੀ ਅਨਸ/ £ #%ੱਤਾ ਲੜਾ ਕੰ ੯ ਝਟਕਾ/ %੦ ਅਨਾੀੰਂ ਲਾ? ਐਨ ਟਲਾਈਣਾ/ 95 ਲਵਨ ਡਲਾ 
/ਨੋਹਾ,ਨੰ/_'ਪਠਦਿਰ.- _ ਭਤਨਰ/ 7 “ਘਨਾਤਰ-- ਚਰਨ ਝਸਾਇ... 9 



੨੮੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਸਿੰਘ ਖੜ ਦਾਤਨ ਕਰਾਹਿੰ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਖੜ ਕੱਛ ਬੰਨ੍ਹਾਹਿਂ। 
ਕਿਸੈ ਸ਼ਰੀਕੋ" ਕਰੈ ਕੋਊ ਨਾਂਹਿ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਸਿੰਘ ਟਹਲ ਕਮਾਹਿੰ॥੨੫॥ 
ਦੇਖ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛਡ ਦਯੋ ਘੋੜੇ। ਕੁਨਸੈ ਕਰ ਕਰ ਹਥ ਦੁਇ ਜੋੜੇ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ਬ਼ੁਲਾਈ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਊਚੈ ਸੁਨਾਈ॥੨੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਗਜੋਂ ਖਾਲਸੈ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨ ਧਰਯੋ ਸੀਸ ਪਰ ਹਾਥ। 
ਤੱਤ ਖਾਲਸੈ ਰੀਤਿ ਜੋ, ਸਿੰਘ ਕਰਹਿ ਉਸ ਭਾਂਤ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਝੁਕ ਆਵੈ। ਕਰੈ ਕੁੰਨਸ ਐ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੈ। 
ਦੇਖ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗਯੋਂ ਧੰਨ!॥੨੮॥ 
ਦੁਕ ਢਿਗ ਸਿੰਘ ਸੁ ਰਹਯੋ ਖਲੋਇ। 'ਲਾਇ ਤਨਖਾਹ ਅਬ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੋਹਿ। 
ਹੈ ਖਾਲਸੋ ਸਭ ਬਖ਼ਸ਼ਨ ਜੋਗੁ। ਹਮ ਤਨਖਾਹੀ ਘਰਬਾਰੀ ਲੋਗ'॥੨੯॥ 
ਹੁਇ ਪੁਸੰਨ ਬਚ” ਖਾਲਸੈ ਕੀਯੋ! ਲਾਇ ਤਨਖਾਹਿ ਬਖ਼ਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੀਯੋ। 
ਖਾਲਸੈ ਹੁਕਮ ਕੀਯ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗਨ। ਤਨਖਾਹ ਮਨਾਇ ਬਖਸ਼ਯੇ “ਭਲ ਰੰਗਨ॥੩੮੦॥ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਉ ਪੰਥ ਬਹਾਯੋ। ਕਰ ਆਦਰ ਉਸ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਛਾਯੋ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਭ ਗਲ ਕਹੀ। ਲਯਾਯੋ ਹੁਤੋ “ਧਰ ਮੁਹਰੈ ਦਈ॥੩੧॥ 
ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਕਹੈ, 'ਲੱਟ ਮਚਾਯੋ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਇਸ ਦੁਰ ਹਟਾਯੋ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਅਰਜੋਂ ਉਚਾਰੀ। 'ਯਹ ਕਯਾ ਕਹੋ ਤੁਮ ਗਲ ਅਵਿਚਾਰੀਂ?॥੩੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬ ਕਹਜੋ, ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਹਥ ਜੋੜ। 
'ਗਰੀਬਨ ਕੀ ਰਛਯਾ ਕਰੋਂ, ਲੇਹੁ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਤੋੜ”॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋਊ ਖਾਲਸੈ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਕੈ ਸਿਰ ਕੋੜ ਟਿਕਵਈ। 
'ਤੁਰਕਨ ਭੇਜਯੋ ਤੁਸੀ ਕਿਮ ਮੋੜੋ। ਖਾਹੋ ਵਰਤੋ ਔਰ ਲੈਣ ਲੋੜੋ'॥੩੪॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਦਰਬ ਜੁ ਆਈ ਥੀ ਤਊ ਖਾਲਸੈ ਲਈ ਵਰਤਾਇ। 
ਕਹਯੋ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕੋ, 'ਤੂੰ ਨਿਬਾਬੀ ਲੈ ਸਿਰੋਪਾਉ'॥੩੫॥ 
4 ਕਰਾਲਰ? ਣਨਿਖਨ ਆੜ਼ਾ/ ੨ ਕੰਗਨੈਲ਼- ਝਕਾ ਕੇ ਸ਼ਲ/ ਕਰਨਾ/ = ਝਚਨ? 8 ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ੰਮ ਨਾਲ/ 
੪ ਨਣੇ ਰੱਥ /ਦੱਤ/ ੬ /ਲਨਾਂ/ਵੈਚਾਰ ਦੇ, /ਲੈਨਾਂ ਸੌਚੇ-ਸਮਝੋ/ ੭” ੭ਕਾਆ ਲਵ (ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ਼ /ਏਕੇ ਵਾਰ 

ਗੱਝ ਤਤ ਲਵੋ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕਾਂ ਗੱਲ ਕਾ# ਲਵ?/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੮੫ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਰਬਾਰੈ ਸਿੰਘ ਅਗਜਯੋਂ ਕਹੀ। 'ਅਸੀਂ ਨਿਬਾਬੀ ਕਦ ਚਹੈਂ ਲਈ। 
ਹਮ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਹਮ ਕੋ ਜਾਪਤ ਢਿਗ ਸੋਊ ਆਹੀ॥੩੬॥ 
ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ 'ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। 
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕਹੀ ਬਾਤ। ਹੋਗੁ ਸਾਈ ਨਹਿ ਖਾਲੀ ਜਾਤ॥੩੭॥ 
ਧੂ ਵਿਧਰਤ” ਐਔ ਧਵਲਾਂ ਡੁਲਾਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਖਾਲੀ ਜਾਇ। 
ਪੈਤਿਸ਼ਾਹੀ ਛਡ ਕਿਮ ਲਹੈ ਨਿਬਾਬੀ। ਪਰਾਧੀਨ ਜਿਹ ਮਾਂਹਿ ਖਰਾਬੀ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੈ ਲਾਇ। 
ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਬਹੈਂ ਜਮੀਨ ਮਲ, ਤਹਿਂ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਨਾਇ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਸਿੱਖਨ ਕਹੀ। 'ਹਮ ਕੋ ਲੋੜ ਨਿਬਾਬੀ ਨਹੀਂ। 
ਉਨ ਮਾਂਗੀ ਕਦ ਦਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਪੰਥ ਛਡ ਬਹਯੋ ਕਬ ਉਨ ਕੇ ਪਾਹੀ॥੪੦॥ 
ਪੰਥ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਐਸੋ ਮੇਲ। ਬਰੁਦ ਅਗਨਿ ਕੋ ਜੈਸੋ ਖੇਲ। 
ਕਿਸੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਯਹ ਭੀ ਦੇਹੋ। ਟਹਲ ਕਰਤ ਕਿਸ ਕੋ ਲਖ ਲੇਹੋ'॥੪੧॥ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਥੋ ਟਹਲ ਕਮਾਵਤ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਥੋ ਪਖੋ ਝੁਲਾਵਤ। 
ਉਨ ਝੱਲੀ ਤੇਗ਼ ਥੀ ਸਨਮੁਖ ਕੱਲੈ। ਐਸ ਸਜੀ “ਜਨੁ ਸਸਿ ਮਗ ਛੱਲੈ।੪੨॥ 
ਜ਼ਖਮ ਕਚੋ ਥੋਂ “ਲਗਯੋ ਤਤਕਾਲ। ਕਹੈਂ ਦੇਖ ਉਸ ਸਿੰਘ 'ਨਿਹਾਲ'। 
ਉਹੀ ਬਚਨ ਖਾਲਸੈ ਕੋ ਫੁਰਯੋ। ਆਇ ਸਮਾਂ ਸਭ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜੁਰਹੋ॥੪੩॥ 

ਹੇ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਹਾਂ ਸਿੰਘ ਇਕ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਲਾਲ। 
'ਟਹਲ ਮਹਲ” ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ, ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਕਪੁਰ ਝਲੈ ਪੱਖੋਂ ਥੋਈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਜ਼ਰ ਪੰਥ ਉਸ ਵਲ ਹੋਈ। 
ਅਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੋਂ ਪੰਥਹਿ ਸੁਨ ਪਾਈ। 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚ ਮੰਨ ਲਿਹੁ ਭਾਈ॥੪੫॥ 
ਟਹਲ ਕਰਤ ਇਸ ਮਹਲ ਪੁਚਾਵੋ। ਕਪੁਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਰਾਵੋਂ। 
ਕਹਜੋ ਪੰਥ, 'ਚਕੋ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ। ਕਰ ਕਰ ਕੁਨਸ ਉਸ ਆਖੀ ਚੰਗੀ॥੪੬॥ 
ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਚਰਨੀ ਛੁਹਾਇ। ਧਰੋਂ ਸੀਸ ਮੋਹਿ ਪਵਿਤ੍ੁ ਕਰਾਇ। 

9 ਲਾਂ ਅੱਲੋ (ਪਰਲੱਕ) ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਵਾ (6) ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਅਲਾਟ ਪਾਵੇਗੰ/ > ਟਲ ਸ਼ਾ /ਨੈਲ ਲਾਵੇ 
= ਸੱਲ੍ ਧਰਤਾ ਹੰਨਲਾ ਲੌਲ (ਚਾਹੇ ਡੋਲ ਸਾਵੋ?/ # ਘਨ ਕੌਲ (ਪੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਓਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਕੱਲ ਕਦੇ ਲੈਨਣ 

_ ਲੱਠਾ?/ ੫ /ਨੈਦੇ' ਲੰਨ /ਵੇਚ /ਨਛਾਲਾ ਦਾ /ਨੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ੰ/ ੬ ਨਲ /ਨਆ ਛੰਤ ਹੱ -” ਲੱਤ 
/2/ਨ%੭/ ੮ ਓੱਚ ਅਸਥਾਨ; ਪਦਵੀ 



੨੮੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਅਨ ਚਰਨ ਬਲ ਪਾਈ। ਸਿੰਘ' ਸੋਂ” ਹੋਇ ਪੁਬਤ ਭਏ ਰਾਈ॥੪੭॥ 
ਬਾਜਨ ਕੋ ਚਿਰੀਆਂਂ ਤੋਰ ਖਾਹਿਂ। ਪਾਵੈ ਖਾਲਸੋ ਬਲ ਜਿਹ ਮਾਂਹਿ।' 
ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਧ ਖਾਲਸੈ ਕਰੀ। ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਿਬਾਬੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਧਰੀ॥੪੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਬਾਬੀ ਭਈ, ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਵਧਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। 
ਤੁਰਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਬਹੁ ਕਰੈਂ, ਟਕੇ ਦਏ ਘਲ ਆਪ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਥ ਓਲੈਂਏ ਸੁਖ ਅਸਲਮ ਖਾਂ ਪਾਯੋ। ਟਕੇ ਬਚੇ ਮਧ ਲਹੌਰ ਬਹਾਯੋ। 
ਪੰਥਹਿ ਕੀ ਵਹਿ ਘੂਰ ਘਲਾਵੈ। ਬਲਾਇ ਬੁਰੀ ਵਹਿ ਪੰਥ ਬਤਾਵੈ॥੨॥ 
ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਏ ਜਗੀਰ ਲਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਸਿਉ' ਦਏ ਲਗਾਈ। 
ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਰਖੇ ਪਰਚਾਇ। ਜੇਉ ਹੁਤੇ ਥੇ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ॥੩॥ 
ਟਕੇ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਲੇਹਿਂ। ਤੌ ਮੁਲਖਈਏ ਦੁੱਖ ਨ ਦੇਹਿਂ। 
ਹਮਰੀ ਉਨ ਕੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਰੂਦ ਅਗਨਿ ਕੀ ਜੈਸੀ ਰੀਤਿ॥੪॥ 
ਜੇ ਕਰ ਆਵੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਇ"। ਬੰਦੈ ਜਿਮ ਦੇਉ ਅਲਖ ਮਿਟਾਇ। 
ਦਈ ਨਿਬਾਬੀ ਕਰਨਿ ਧਿਜਾਇ”। ਉਸ ਫੜ ਲਯਾਵੇਂ ਤੁਮਰੇ ਦਾਇ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਕਹੀ, 'ਜਿਮ ਨੇਕ ਹੁਇ, ਤਿਮ ਹੀ ਲਓ ਬਣਾਇ। 
ਹਮ ਮੁਖਤਯਾਰੀ ਤੁਝ ਦਈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕੌਣ ਦਨਾਇ''॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੇਰ ਬਾਤ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਆਈ। ਸੁਨੋਂ ਸੰਤ ਐ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ। 
ਪੰਥ ਡੇਰਾ ਆਇ ਗੁਰ ਚੱਕ ਪਾਯੋ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖਾਲਸੇ ਹੁਵੈ ਸਵਾਯੋ॥ ੭॥ 
ਨਿਤਪੁਤਿ ਆਵਹਿ ਟਕੇ ਲਹੌਰ। ਨਿਬਾਬ ਵਰਤਾਵਹਿ ਪੰਥਹਿ ਕੋਰ"। 
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਬਹਿ ਲਗੈ ਦਿਵਾਨ। ਕਰੈਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਨਾਨ॥੮॥ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਕ੍ਪਾ ਪੰਥ ਕਰੀ। ਭਲੀ ਬੁੱਧਿ ਆਇ ਤਿਸ ਮੈਂ ਪਰੀ। 
ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਆਦਰ ਧਰੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਛੇ ਪੰਥ ਗੱਲ ਨ ਕਰੈ॥੯॥ 
ਟਹਲ ਅਗੈ ਤੇ ਕਰੈ ਸਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ” ਉਸ ਮਨ ਆਈ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਪੰਥਹਿ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ॥੧੦॥ 

ਰਲ ਤਦ ਦ-ਦ 

6 ਸ਼ੋਨ/ ੭ ਸੋਹਾ /ਸੋਰ #ਣਂ ਸ਼ੋਹਾ ਖਰਲੌਨ ਬਣ /ਨਆ ਅਤੇ ਮਹਾਝ ਰਾਈ ਸਣ /ਨਆ?/ = /ਦੜਾੀਆਂ 

(ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ /ਚਦਤਆਂ ਖਾਣ ਲੱਨ ਲਾਣ)/ # ਓਟ /ਵੋਚ) ੫ (ਮਨ? ਕਾਲ ਆ ਨਏ/ ੬ ਆਠ ਨਕਾਵਾਨਾ/ 

੭ ਧੰਰਜ, ਤਸੱਲ/ ੮ ਦਨ॥ੱਏ, ਸਿਆਣਾ) ੯ ਕੌਲ/ ੧੦ ਨੈਮਰਤਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਨ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਟਕੋ ਜੂ ਆਵੈ "ਇਤ ਉਤੈ, ਸੋ ਧਰੈ ਦਿਵਾਨਹਿ ਪਾਸ। 
ਦਿਵਾਨ ਬੁਤਾਵੈ ਖਾਲਸੈ, ਕਰ ਕਰ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਲਾਂਗਰੀ ਥੋਊ। ਹਾਥ ਪਦਮ” ਨਹਿ ਮੁਕੈ ਰਸੋਊਂ। 
ਦਾਣੈਦਾਰ ਕਰਜੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲ। ਆਹਲੂਵਾਲ ਜੁ ਹੁਤੋ ਕਲਾਲ॥੧੨॥ 
ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੇਹੁ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਕਹਿ ਥਾਇ ਸਭ ਦੇਵਹਿ ਰਾਖ। 
ਇੱਕ ਥਾਇੰ ਸਭ ਰਖਹਿੰ ਕਮਾਈ। ਰਖੋ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਤਿਸੈ ਛਪਾਈ॥੧੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋਪ ਰਹਕਲੇ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਸੋ ਤੋਂ ਚਕੇ ਨ ਜਾਂਹਿ। 
ਜੰਬੂਰੈਂ', ਜੰਜਾਇਲਾਂ ਸੋ ਸਿੰਘ ਚਲੈਂ ਉਠਾਇ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨ ਕਹਿ ਦੀਓ। “ਚੱਕਨ ਵਾਰਨ ਘਿਉ ਸੇਰ ਕੀਓ। 
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਿਲ ਹੁਤ ਝੀਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਂਪੈ ਜੰਬੂਰੈ ਤਿਸ ਕੇ ਨਾਮ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਨਿਸ“ ਸਿੰਘ ਬਾਹਿਰ ਰਹੈ, ਜੋ ਬਿਨ ਪੁਛੇ ਘਰ ਜਾਇ। 
ਸੋਊ ਖਾਲਸੈ ਨਹਿੰ ਰਲੈ ਬਿਨ ਲਾਈ ਤਨਖਾਹਿ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਘਰ ਤੇ ਹੁਇ ਆਵੈ ਕੋਇ। ਬਖਸ਼ਾਇ ਰਲੈ ਖੜ ਆਪੇ ਸੋਇ। 
ਦਰਬ ਲਯਾਇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ। ਪਾਵੈ ਖਜ਼ਾਨੈ ਇਕ ਥਾਂ ਸੋਈ॥੧੭॥ 
ਕਿਛਕ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਕਟਜੋ ਅਰਾਮ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਗਏ ਮਿਲਨੇ ਧਾਮ। 
ਕਈਅਨ ਨਗਰਨ ਬੁੰਗੇ ਬਨਾਏ। ਕਈ ਬੈਠ ਧੁਮਸਾਲ ਚਿਣਾਏ॥੧੮॥ 
ਕਈਅਨ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤਿ ਕਰਾਈ। ਕਈ ਲਏ ਘਰ “ਨਾਰਨ ਪੁਚਾਈ। 
ਕਈ ਰਖੇ ਘਰ ਘੇਰ ਸੁ ਮਾਤ”। ਕਈ ਲਿਆਏ ਔਰ ਬਹੁ ਸਾਥ॥੧੯॥ 

ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਕੋ ਬਾਧਾ ਹੁਯੋ। ਇਕ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥੰਭਿ ਨ ਭਯੋ। 
ਤਊ ਨਿਬਾਬ ਚਿਤ ਕੀਯੇ ਬਿਚਾਰ। 'ਕੋਊ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈਐ ਜਿਤ ਹੋਇ ਸੱਭਾਰ''॥੨੦॥ 

ਚ /ਟੈਧਰੋਂ ਓਧਰ? ੭ ਮਦਆਾ- ਲਨ ਹੱਥ ਦੀਂ ਤਲੀ /ਵੇਚ ਚੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੰਕਾ (ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਰਕਤਾ 
ਨ- ਉਹ ਟੀ ਪਕਾਣਾੰ ਰਸ਼ੌਲੀਂ ਕਦੀਂ ਮਕਦਾੰ ਨਗੱਆ)/ = ਜੰਜੈਲ ਭਾਠੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੰਦਕ: ਐਸ ਦੀ ਗੌਲਾੰ 
ਡੇ 7 ਨਜ਼ ਤਕਾ ਆਰ ਕਰਦਾਂ ਨ) ੬ ਸੰਠਠੇ ਨੰਨੈਲਾਂ ਝੱਕਣ ਵਾੱਲੇਆਂ ਦਾ /ਨਤ ਲੋਨ 7%ਉ ਥੰਨੂ /ਇੱਤਾ/ 

੪ ਰਾਤ ਨੂੰ/ ੬ /ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ /ਨਿਝ/ਇ ਲਏ? .੭ ਆਤਾ; ਆਵਾਂ ਨੰ/ ੮ ਥੰਨਦੇ ਨਾ (/ਏਕ ਥਾਂ ਲਹਤੇ ਨਾ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਸੀ ਦਿਨ ਸੱਦ ਖਾਲਸੋ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੈ ਤਖਤ ਮਕਾਨ। 
ਦੀਨੋ ਸਭਨ ਉਚਾਰ ਢਿਗ, ਨਿਬਾਬੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਪੁਜਾਰੀ। ਲੀਨੇ ਸਬਹਨ ਮਧ ਬੈਠਾਰੀ। 
ਤੇਹਣ ਭੱਲੇ ਦੋਊ ਬਾਵੈ ਬੁਲਾਇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਐ ਬਨੋਜ ਸਿੰਘ ਥਾਇ॥੨੨॥ 
ਸਭੀ ਪੰਥ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖੱਗੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੈ ਐ ਅੰਤ ਨ ਪੱਯੈ। 
ਨਬਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸੋਂ ਕਹੀ। 'ਯਹੀ ਬਾਤ ਅਬ ਮੈਂ ਮਨ ਅਈ॥੨੩॥ 
ਅਗੈ ਪੰਥ ਥੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰਤੋ। ਆਪੇ ਅਪਨੀ 'ਗੁਜਰਹਿੰ ਕਰਤੋ। 
ਅਬ ਇਕ ਥਾਂ ਪੁਜੈ ਲੰਗਰ ਨਾਂਹੀ। ਕੋਊ ਜੁਗਤਿ ਅਬ ਲਯੋ ਬਨਾਈ॥੨੪॥ 
ਸਿੰਘਨ ਦੱਯੈ ਜਥੋ ਬਣਾਇ। ਦੇ ਦੇ ਖਰਚ ਉਸ ਦੱਯੈ ਪੁਚਾਇ'। 
ਸਭੀ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਸਿੰਦ ਸਭਨ ਕੇ ਯਹਿ ਗਲ ਅਈ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਪੰਜ ਡੇਰਨ ਬਿਧ ਰਚ ਦਈ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਨਾਇ। 
ਪੰਜੇ ਝੰਡੇ ਤੌ ਗਡੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਲਜਾਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਹੀਦਨ ਐ ਨਿਹੰਗਨ ਫੜਾਯੋ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸੁ ਗਾਯੋ। 
ਦੁਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮੁਤਸਰੀਏ। “ਦਯੋ ਉਨੈ ਥੋਉ ਜਾਤ ਖਤਰੀਏ॥੨੭॥ 
ਤੀਜੋ ਚਕਯੋ ਬਾਬਨ ਬਡ ਅੰਸੀ। ਤੇਹਣ ਭੱਲੇ ਥੇ ਆਦਿ ਗੁਰ ਅੰਸੀ। 
ਚੌਥੋ ਸਿੰਘ ਦਸੌਂਧਾ ਨਾਮ। ਗਿੱਲ ਜੱਟ ਕੋਟ ਬੁਢੇ ਥੋ ਧਾਮ॥੨੮॥ 
ਪੰਜਵੇਂ ਰੰਘਰੇਟੋ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇ। ਹੁਤੋ ਤੇਰਾਂ ਸੈ ਘੋੜੇ ਵਾਇ। 
ਐਸੀ ਲੀਨੀ ਜੁਗਤਿ ਬਨਾਇ। ਜੋ ਸੁਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਦਈ ਗਾਇ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਪੁਸ਼ਨ ਯਹਿ, ਨਬਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਤ। 
ਕੌਣ ਪਿੰਡ ਐ ਗੋਤ ਕੋਇ ਸੋਈ ਸੁਨੋ ਅਬ ਬਾਤ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਰਜੁੱਲੇ ਖਾਂ ਥੋ ਮੁਗ਼ਲਹਿ ਨਾਮ। ਉਨੈ' ਬਸਾਯੋ ਫ੍ਰਜੁੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਹੁਤੀ ਖਾਨ ਨਬਾਬ ਖਾਨੋਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ'। ਫਰਜੁਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਸਤੀ ਧੀਰਾ॥੩੧॥ 
ਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤਨ' ਬਡੀ ਕਮਜਾਤ। ਉਨ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਥੇ ਕਰਾਏ ਘਾਤ। 

5 ਗੁਜ਼ਰ ਕੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦਾ/ > ਨ/ ਤੇ ਈਸਾ ਕੰਲ/ £ #਼ਨ ਲਹਾਦਨ, ਲਾਹੱਰ ਦਾ ਨਲੌਦਾਰ/ ੫ ਭੰਣ/ 
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ਪੰਦ੍ਾਂ ਸੈ ਜੁ ਹੁਤੇ ਚਕਰੈਲ'। ਸੋ ਉਨ ਮਰਵਾਏ ਕਰ ਕਰ ਫੈਲ॥੩੨॥ 
ਤਹਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਤੇ ਪਿਤ ਮਾਤ ਬਿਰਕ” ਗੋਤ ਐ ਜੱਟ ਥੀ ਜਾਤ। 
ਵਹਿ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਸਯੇ ਸਾਇਤ! ਕਿਤ ਖਰੀ। ਬਹੁਤ ਟਹਿਲ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ॥੩੩॥ 
ਉਸੀ ਟਹਿਲ ਤੇ ਯਹਿ ਪਦ ਪਾਯੋ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਕੋ ਨਵਾਬ ਸਦਾਯੋ। 
ਟਹਲ ਕਰੀ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਥੀ ਨ ਜਾਇ। ਯਹਿ ਖਾਲਸੇ ਖੁਦ“ ਖੁਦੈ ਖੁਦਾਇ॥੩੪॥ 

ਦਰਰਾ॥ 

ਏਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਨਵਾਬ ਕੈ ਮਨ ਮੈਂ ਆਈ ਮੌਜ। 
ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਪੌਰਖ ਕੀਏ ਮੈਂ ਨਿਜ ਕੀਓ ਨ ਕੌਜ”॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੜਯੋ ਨਿਬਾਬ ਕਿਹ ਖੇਲਨ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸਾਥ ਕੁੱਲ ਲਏ ਬੀਸ ਅਸਵਾਰ। 
“ਜਾਤ ਜਾਤ ਜਾ ਪੁਜਯੋ ਲਹੌਰ। ਜਾਇ ਬੈਠਯੋ ਸੁ ਚਬੂਤਰੈ ਨੌਰ॥੩੬॥ 
ਪਹਰ ਦੋਇ ਤਹਿ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇ। ਤੌਂ ਖਬਰ ਪੁੰਨੀ" ਤੁਰਕ ਕਿਲੈ ਜੁ ਜਾਇ। 
ਤੋ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਦਯੋ ਨਿਬਾਬ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਕਰ ਲਓ ਫੜਾਇ॥੩੭॥ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਧਯੋ। "ਨਿਗਾਰਨ ਡੱਗੈ ਲਾਇ ਮੁੜਯੋ। 
ਹੁਇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਰਲ ਗਯੋ ਝਾੜੀਂ। ਗਯੋ ਖੇਡ ਕਰ ਐਸ ਖਿਡਾਰੀ॥੩੮॥ 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਗਏ ਕਿਛੁ ਦਿਨ ਬੀਤ। ਦੰਗਾ ਰਹੈ ਪੰਥ ਹਰ ਦਮ ਚੀਤ। 
ਜੋ ਟਕਯਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਦੇਰ ਨਿਬਾਬ। ਸਿੰਘ ਖਾਹਿੰ ਲੁਟ ਮੁਲਖ ਸ਼ਿਤਾਬ॥੩੯॥ 

ਸਾਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 

` ('ਸ਼ਾਹਿ ਕਹਾਯੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ') 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਬ ਮੈਂ ਦਿਊਂ ਸੁਨਾਇ। 
੧੧ੰਗਤ ਖਾਤ ਖਾਲਸੈ ਰਲਯੋ, ਭਯੋ ਪੰਥ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਹਲੁਵਾਲੀਏ ਇਕ ਕੌਮ ਕਹਾਵੈ। ਲਾਹੌਰ ਕਸੁਰਹਿ ਮੱਧ ਬਸਾਵੈ। 
ਉਹਾਂ ਥੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਲਾਲ। ਹੁਤੋ ਸਿੰਘ ਥੋ ਵਹਿ ਗੁਰ ਲਾਲ॥੨॥ 
ਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਥੋ ਉਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਰਤ ਹੁਤੋ ਸੋ ਸਰਬਹਿ ਕਾਮ। 
ਸੋ ਮਰ ਗਯੋ ਰਹਯੇ "ਸੁਤ ਐ ਨਾਰਿ। ਹੁਤੋ ਦੋਊਅਨ ਕੋ ਅਤਿ ਸੈ ਪਜਾਰ॥੩॥ 
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ਹੁਤੀ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸੋਇ। ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛਰ" ਤੋਇ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਸ ਕੰਠ ਘਨੇਰੀ। ਹੁਤੀ ਸਿੱਖਣੀ “ਦੁਇ ਪਖ ਕੇਰੀ॥੪॥ 
ਪੰਥੀ ਰਾਖਤ ਗਾਤ੍ਰੈ ਪਾਇ। ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਇ। 
ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤ” ਉਠ ਚੌਂਕੀ ਕਰੈ। ਸਮੇਂ ਸੰਝੇ“ ਭੀ ਸੋਦਰ ਪੜ੍॥੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਆਪ ਦੁਤਾਰੇ ਵਹਿ ਫੜੇ ਬਾਲ ਸੁ ਦਾਸੀ ਪੂੰਮ। 
ਦੋਊ ਵਖਤ ਚੌਂਕੀ ਕਰੈ ਯਿਹ ਥੋ ਉਸ ਕੋ ਨੇਮ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹਿ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਹੋਵੈ ਜੋੜ। ਜੋ ਸੱਦੈ ਤਿਸ ਕਰੈ ਨ ਮੋੜ। 
ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਕਰ ਜਾਵੈ ਤਾਂਹਿ। ਕਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇ॥੭॥ 
ਹਰ ਮੇਲੇ ਜਾਵੈ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ। ਖੁੰਝੈ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। 
ਜਹਾਂ ਖਾਲਸੋ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ। ਜਾਇ ਕਰੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗਾਨ॥੮॥ 
ਸੁਨ ਖਾਲਸੋ ਅੰਮੁਤਸਰ ਆਯੋ। ਤਿਨ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਥਹਿ ਪਾਯੋ। 
ਕੀਤੀ ਚੌਂਕੀ ਪ੍ਰੈਮਹਿ ਲਾਇ। ਸੁਨੀ ਪੰਥ ਬਹੁ “ਸ਼ਾਂਤ ਬੁਤਾਇ॥੯॥ 
ਅਤਿ ਪੁਸੰਨ ਪੰਥ ਤਿਸ ਪਰ ਭਯੋ। ਭਲੇ ਵਖਤ ਕਿਤ ਵਹੁ ਥੋ ਅਯੋ। 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਬਾਲ ਬੁਲਾਇ। ਕੀਯੋ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਅੰਮੂਤ ਛਕਾਇ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਮਾਤਾ ਭੀ ਉਸ ਹੁਇ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੀਨੀ ਬਾਂਹਿ ਫੜਾਇ। 
ਭਲੇ ਭਾਗ ਉਸ ਕੇ ਭਏ ਰਹਜਯੋ ਨਿਬਾਬੈ ਪਾਹਿ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਬਾਬ ਮਿਹਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਈ। “ਦਾਣੇ ਘੋੜਨ ਕਹਯੋ ਵੁਤਾਈ। 
ਕਈ ਰੋਜ਼ ਉਨ ਕੰਮ ਚਲਾਯਾ। ਅਕਸਰ ਬਾਲਕ ਲੋਕਨ ਰੁਵਾਯਾ-॥੧੨॥ 
ਰੋਵਨ ਹੋਤੋ ਬਾਲਕਨ ਜ਼ੋਰ। ਰੋਵਤ ਅਯੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰ"। 
'ਮੈਥੋਂ ਦਾਣਾ ਵਰਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਧੌਲ ਧਪੋ ਮੁਹਿ ਬਹੁਤ ਕਰਾਹੀਂ'॥੧੩॥ 
ਹੋਇ ਖੁਸ਼ੀ ਨ੍ਹਾਬ ਸੱਦ ਲਯੋ ਪਾਸ। ਧਰਯੋ ਹਾਥ ਉਸ ਸਿਰ ਪਰ ਖਾਸ। 
ਕਹੀ ਬਾਤ ਮੁਖ ਦਯੋ ਪਿਆਰ। 'ਤੁਧ ਦਾਣੋਂ ਦੇਣੈ ਬੱਗ” ਹਜ਼ਾਰ॥੧੪॥ 
ਹਮ ਤੌ ਕੀਨੋ ਪੰਥ ਨਵਾਬੈ। ਤੇਰੈ ਕਰਿਯਗੁ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤਾਬੈ”'। 

5 ਅੱਕਠ ਨਰਸ /ਪੜਾਲੀੰਾ ਓਸ ਨੂੰ /&ਤਾ ਨ?/ ੭ ਦੱਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੰ? ਭਾਵ ਸਹਾਰ ਐੱਕੇਆਂ ਤੰ)/ 
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ਉਸੀ ਵਕਤ ਤੇ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਲ। ਸ਼ਾਹਿ ਕਹਾਯੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ॥੧੫॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਨ ਕੈ "ਪਾਸ ਸਿਆਨ। 
ਭੂਲ ਹਮਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀਓ, ਹਮਰੀ ਟਹਲ ਪਛਾਨ॥੧੬॥ 

ਭਯੋ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਬਹੀਰ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਥੋਰੈ” ਹੀ ਸੋ ਦਿਨਨ ਮੈਂ, ਭਯੋ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਬਹੀਰ”। 
ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਗ੍ਹਾ ਸੋ ਬਹਯੋ, ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨਨ ਬੀਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਨ” ਕੋ ਬਜਯੋ ਰਬਾਬ। ਹੁਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। 
ਉਸ ਕੈ ਮਨ ਬਡ ਗਰਬਾ ਆਇਆ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਖਰਚ ਹਟਾਇਆ॥੨॥ 
ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਤਉ ਕਰ ਛੂਟ'। ਲਗਿਓ ਕਰਨ ਪੰਥ ਤਿਮ ਲੂਟ। 
ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਆਈ। ਸਿੰਘ ਭੀ ਲੁਕ ਕਿਤ ਕਰਨ ਲਰਾਈ॥੩॥ 

ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਕੀ 
('ਭਯੋ ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਮਈ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਭਾਜੜੋ ਭੰਨੈ ਪੰਥ ਜਬੈ, ਆਯੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਕੋਊ ਕਿਤ ਕੋਉ ਕਿਤੈ, ਪਏ ਆਪਣੇ ਰਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਪੁਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਭੁਜੰਗੀ। ਵੜ ਗਯੋ ਮਾਲਵੇ -ਬਿਰਾੜਨ ਸੰਗੀ। 
ਕਿਛਕੁ ਦਿਵਸ ਤਿਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾੜਨ ਦਯੋ ਨ੍ਰਾਬ ਨਿਕਾਰੇ“॥੨॥ 
ਇਕ ਹੁਤੁ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀ ਵਾਰੇ। ਉਨ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਾਇ ਉਤਾਰੇ। 
ਕਿਛਕੁ ਦਿਵਸ ਤਿਹ ਬਸਯੇ ਨਵਾਬ। ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਦ੍ਰੈ ਉਸ ਤਾਬ"॥੩॥ 

5 /ਨਆਹਣੇਆਂ ਤੋਂ? 2 ਥੋੜ੍ਹੇ (ੰ/ਇਨਾਂ/ਵਲ)/ ਤ ਪਰਲੱਕ (/ਲੈਧਾਰ /ਨਆ?/ ੪ ਅਕਦਲ ਨਮੰਦ ਖ਼ਾਨ ਸੱ 
#ਹੰਮਟ %ਮ#ੰਨ ਖਾਂ ਦਾ &ਤਰ ਤੋਂ ਸਹਾਂਦਾਨ ਨਾਹ ਦੇ ਸੇ ਸੱਤਹਲ਼ਾਨੀੰਅਨਸਲਟਾਰ.ਨ /ਏਸਾ ਨੂੰ /ਇਲੋਰ ਸੰਗ 

ਦਾ/#ਤਾਲ/9/ਲੋਆ/ ਫਰੁੱਕਨੀਯ਼ਰ ਟੇ ਸਮਂ/ਏਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਅੰਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਟਾਨਸ਼ੋਟਾਰ ਸਾ/ਆ/ਨਆ/ 
2ਹ#ਟ' ਨਾਹ ਵੋਲ਼ੋਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਲਾ ਲੱਟੋਆ/ /ਇਸ ਵਾ /ਇਹਾਤ ੧੭੩੯ ਦੀ /ਵੇਚ ਗੋਇਆ/ 

ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ (ਖ਼ਨ ਲਹਾਦਰ) ਨਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਏਸੇ ਛਾ ਹੀ ਤਰ ਆੰ/ ੫ ਧਾਫਨ ਹੱਲਾ (ਕਰ /ਦੱਤਾ// 

੬ ਲੜਾਈ .੭ ਭੱਜਦੇ ਨੱਠਦੇ/ ੮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਲ? ੯ ਕਾਲ ਕੱਚ /ਇਤ/ ੧੭ ਤ7/ਲ% %ਨ/ 



3੬੨ ਰ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਔਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮਾਝੇ ਵੜੇ। ਖੋਹਿ ਖਾਹਿ ਗਾਫਲੇ! ਰਾਹ ਪੜੇ। 
ਜਿਸਕੋ ਚੰਗਲਾ ਹੁਇ ਭਰਪੂਰ। ਆਇ ਖਾਇ ਰਲ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰ॥੪॥ 
ਕਿਛ ਤੰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਖਾਲਸੈ ਕਰੀ। ਬਿਨ ਲੁਟ ਖਾਏ ਕਬ ਪੰਥਹਿ ਸਰੀ। 
ਤੌ ਭਾਈ ਗੌਹਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਆਯੋ। ਹੁਤੋ ਬੁੱਢੋ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਯੋਦ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਨ ਤਬ ਲੰਗਰ ਆ ਦਯੋ ਪੰਥਹਿ ਖੂਬ ਰਿਝਾਇ। 
ਆਕੀ ਹੁਤੋ ਜੋ ਉਸ ਕੁਲੋਂ, “ਸੋ ਸਰ ਲਯੋ ਕਰਾਇ॥੬॥ 
ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਈ ਲੰਗਰ ਰਸਤ" ਸੁ ਪਾਇ। 
ਅਗੈ ਲਗ ਲਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕਈ ਉੱਦਮ ਦਏ ਕਰਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਮ ਆਇ ਲੰਗਰ ਆਲੈਂ ਭੀ ਦਯੋ। ਸਾਥ ਫੁਲਾਇਣ” ਸਭ ਲੈ ਅਯੋ। 
ਖੰਡੇ ਪਾਹੂਲ ਹਥ ਨਵਾਬਹਿ ਲਈ। ਭਯੋ ਆਲੋਂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਮਈ॥੮॥ 
ਮੁਖਤ ਫੌਜ ਭੀ ਉਨ ਹਥ ਆਈ। ਨਿਜ ਕੰਮ ਸਭਨ ਲਏ ਬਨਵਾਈ। 
ਭਾਈਅਨ ਰੋਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਯੋ। ਗੌਰਜਿਆਣੇ ਨਾਮ ਧਰਾਯੋ॥੯॥ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੁਲਕ ਮਲ ਲਯੋ। ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਭੀ ਬਹੁ ਘਿਰਵਯੋ। 
ਨਾਲ ਹੁਤੇ ਉਸ ਕਈ ਭਿਰਾਇ। ਸਬਹਨ ਕੋ ਭੁਮ ਦਈ ਰੁਕਾਇ॥੧੦॥... 
ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਬਡ ਵਧਯੋ ਪਸਾਰਾ। ਗਿਰਦ ਘੇਰਯੋ ਉਨ ਸੁਨਾਮੈ ਸਾਰਾ॥੧੧॥ 

. ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਪੁਥਮ ਸਰਹੱਦ ਮਾਰੀ 
(...ਤਬ ਪੰਥ ਭਯੋ ਤਿਆਰ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨਹੁ ਸੁਹੰਦ ਕੀ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਪ੍ਰਿਥਮ ਲਈ ਲੂਟ। 
ਹੁਤੇ ਖਾਲੀ ਬਹੁ ਖਰਚ ਤੇ ਲਾਏ ਕਰ ਬਡ ਛੂਟ' ॥੧॥ 
ਮੇਲੋ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਢੁਕੋ ਸੁਨ ਪੰਥਹਿੰ ਆਯੋ ਚਾਉ। 
ਜਿਮ ਤਿਮ ਚਲਿਓ ਚਾਹੀਏ, ਐਸੋ “ਠਟਿਓ ਭਾਉ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਭ ਪੰਥ ਉਚਾਰਜਯੋ। ਕਰੀਏ ਸ਼ਨਾਨ ਇਮ ਮਨ ਮਧ ਧਾਰਜੋ। 

9 ਕਾਣਾਲੇਆਂ ਨੂੰ।/) .ਗਾਫ਼ਲਾਂ ਨੰ/ ੭ ਨ ੫ੰ7/ ਤੇ ਲਾਯਾ ਗੋਂਏਆ! ਜੱਸਆ! 9ੱਤਰ/ ੪ ਓਹ ਸਰ ਕਰ 
/ਨੋ#ਨ ਫਤੂੰ ਕਰ /ਨੋਆਨੁ %ਧਨਿ ਕਰ/ਲਿਆ)/ ੫ ਰਸ਼ਦ ਅਨ ਪਟਨੇ ੬ ਆਲਾ/8ਘ- ਫੁਲ ਵੱਲ ਦਾ ਰਤਨ; 

4 ਰਨ /ਸੈੱਘ ਦਾ ਘਰਾ (ਜਨਮ %੯੧ 202 ਨੱਕਗਾੰ ਵਾਲੇ /&ਡ /ਵੋਧੇ #ਮਤਾ ਛ/ਕੈਆ; ਘਟਆਲ਼ਾ ਦਾ 
ਕਾਨ ਦੋਹਾਤ 5੭੬੫ ਣ/ ੭ ਫੂਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ? ੮ ਹੱਲ! ਧਾਵਾ/ € ਨੱਤ ਸਾਰ /ਨੈਸ਼ਚਾ ਕੰਤਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੬੩ 

ਤਿਮ ਚਲ ਬਾਤ ਨਵਾਬ" ਪਹਿ ਕਹੀ। "ਮੁਰਵਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਲਈ'॥੩॥ 
ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਇਮ ਬੋਲਤ ਭਯੋ। 'ਮਾਰੋ “ਸ਼ਹਿਰ ਖੂਨੀ ਜੋ ਅਹਯੋ। 
ਹੁਏ ਘਾਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤਿਹ ਪਰ ਕਹਿਓ “ਹੱਲਨ ਵਗਾਦੇ'॥੪॥ 
ਕਈ ਕਹੈ, 'ਅਬ ਹੀ ਪੜੋਂ ਦੌੜੀ'। ਕਈ ਕਹੈਂ, 'ਫੌਜ ਅਤਿ ਹੈ ਥੋੜੀ'। 
ਨਬਾਬ ਕਹੀ, "ਜਕ ਤਕ ਕਯਾ ਕਰੋ। “ਊਹਾਂ ਮਾਰਨ ਮਰਨੋ ਖਰੋ॥੫॥ 
ਉਹਾਂ ਸੀਸ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੋਊ ਲਾਵਗੁ। ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਸੋਊ ਪਾਵਗੂ। 
ਉਹਾਂ ਸਰੈਂਗੇ ਦੋਊ ਕਾਜ। ਮੂਏ ਮੁਕਤ, “ਜੀਏ ਜੀਵ ਸਾਜ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਫਤੇ ਪਾਹਿੰ। 
ਉਹਾਂ ਚਲੈਂਗੇ ਹਲ ਗਧੈ ਦਿਨ ਥੋੜਨ ਕੇ ਮਾਂਹਿ'।੭॥ 
ਕਹੀ ਨਬਾਬੈ ਬਾਤ ਇਮ, ਤੌ ਪਇਓ ਪੰਥ "ਕਰ ਛੂਟ। 
ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਸੋ ਜਾ ਵੜੇ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਂ ਲੂਟ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਹਜਾਰ ਤਹਿੰ ਪੰਜ ਕੁ ਪੁੱਜੇ। ਉਨੈ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾ ਪੰਜ ਮੁੰਜੇ-। 
ਤੁਰਕ ਲਭਜੋ ਦਯੋ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ। ਲਏ ਹਿੰਦੁਅਨ ਕੇ ਜੇਵਰ ਉਤਾਰ॥੯॥ 
ਚਾਂਦੀ ਸੁਇਨੋਂ ਔ ਭਲ ਚੀਜ਼। ਲਈ ਦੇਖ ਚੰਗ "'ਚੱਕਨ ਕੀਜ। 
ਦੁਇਕ ਪਹਰ ਤਿਨ ਲੂਟ ਮਚਾਈ। ਭਏ ਭੂਖੇ ਚਕ ਖਾਈ ਮਿਨਾਈ॥੧੦॥ 
ਚਕਨੇ ਜੋਗੀ ਦਰਬ”” ਉਠਾਈ। ਘੋੜੇ ਲਭਯ ਸੋਊ ਲਯੋ ਲਦਾਈ। 
ਮੁੜ ਦੌੜੇ ਸਿੰਘ ਤਿਤ ਹੀ ਰਾਹਿ। ਤੌ ਠੀਕਰੀ ਵਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ॥੧੧॥ 
ਵੜ ਮਾਲਵੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਤਿਹ ਨਜ਼ਰੈ ਅਏ। 
ਖਰਚ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਭਯੋ ਪੱਲੇ। ਸਰੇ" ਅੰਮੁਤਸਰ ਬਿਨ ਕਿਮ ਚੱਲੇ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮੇਲੋ ਆਇਓ ਢਿਗ ਜੋਊ ਤਬ ਪੰਥ ਭਯੋ ਤਿਆਰ। 
ਮਰਨੇ ਟਰਤੇ£ ਥੇ ਨਹੀਂ "“ੰਗਿਣਨ ਜਿੱਤਨੋ ਹਾਰ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਖਬਰ ਮਲਵੱਯਨ ਜਬ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਆਨ ਪੰਥ ਕੋ ਦਈ ਵਧਾਈ। 
5 ਨਵਾਲ ਕਪੁਰ /ਨੱਘ/ ੭ /ਕੋਲੇ ਆਹਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਆਨ ਕਰਨ (ਫੜੂੰ ਕਰਨ) ਦਾ ਹੁਕਮ /ਦਿਏਂ ਤਾਂ ਜੰ ਖਾਲਸੇ 
ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਬਣੰ/ ੨ ਠੁਨਾੰ.ਆੱਹਰਾ ਭਾਵ ਸਗਾਂਹੰਦ, /ਲਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਲਜ਼ਾਾਇਆਂ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਨ ਕਾਠ 
੭ੰ/ # ਹਲ ਚਲਾ /ਦ5/ ੫ਜਲਕੇ ਤਕ (/ਝਜ਼ਕਦੇ /ਕਉਂ' ??/ ੪ ਓਲੋ ਮਰਨਾ ਆਰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੰ/ 
੭ ਸਾਂਢਨ ਸ਼ਜ਼ਨਾਨ (ਅਨੁਕੂਲ) ਹੈ ਲਾਵੇਨਾ/ ੮ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕ/ € ਸਵਰ ਸਾਰ/ ੧੦ ਅੱਝੋ।6/ ਛਡਾ ਲਲੋ/ 
55 ਦੁੱਕਣ ਦਾ ਕੱਤਾਂ (ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੱਕ ਲਲੀਆੰ)' ੧੭ ਮਆਾਏਆ ਹਨ ਦੌਲਤ ਨਕਦਾ/ ੧੨ ਸਰਦਾ 
(ੰਉਤਸਰਾ ਪਹੁੰਚਣ /ਥਨਾਂ ਕੰਮ /ਨੈਵੇਂ ਸਹਦਾ?)/ 55 ਟਲਦੇ/ 5੫ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ#ਤ ਸਮਝਦੇ (0) /ਲੈੱਤ 
ਹਾਨ ਨਾ /ਨਣਦੇ/ 



ਵਿਸ... 
ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਦਏ ਸਭਹਨ ਘੋੜੇ। ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਥ ਹਥ ਆਗੈ ਜੋੜੇ॥੧੪॥ 
'ਆਗੇ ਬਧਯੋ ਪੰਥ ਸਿਉਂ ਰਾਹਿ। ਕਰ ਮੇਲੋ ਆਯੋ ਹਮ ਪਾਹਿ। 
ਜੋ ਹਮ ਪਰ ਤੁਰਕ ਪਾਵਹਿ ਜੋਰ। ਖਬਰ ਲੀਓ ਹਮ "ਆਨ ਬਹੋਰ'॥੧੫॥ 
ਕਹਿਓ ਪੰਥ, 'ਹਮ ਐਹੈਂ ਧਾਇ। ਘੱਲਿਓ ਚਿਠੀ ਹਲਕਾਰੈ ਪਾਇ'। 
ਚੜ੍ਹਯੋ ਖਾਲਸੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 'ਕਰੈ ਕੰਮ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ'॥੧੬॥ 
ਚੜ੍ਹ ਖਾਲਸੋ ਤੁਰ ਲੰਘਯੋ ਦਰਯਾਇ। ਸੀ ਅੰਮੁਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ। 
ਅਗੈ ਤੁਰਕਨ ਦਯੋ ਤਲਾਵ ਬਿਗਾਰ”। ਚਿਣੇ ਬੁੰਗੇ ਸਭ ਦੀਨੇ ਡਾਰ=॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਡ ਲਿੱਦ ਘੱਤ ਤਾਲ ਮਧ ਖੇਤੀ ਦਈ ਬਿਜਾਇ। 
ਸੋ ਖਾਲਸੈ ਜਾ ਕੱਢ ਸੁਟਯੋ, ਲੀਨੇ ਖੂਬ ਬਨਵਾਇ'॥੧੮॥ 

ਝੁਲਣਾ॥ 
ਨਿਕਲ ਖੱਡ ਖੁੱਡਲ ਤੇ ਖਾਲਸੈ ਜੀ, ਅੰਮੁਤਸਰ ਮੇਲੋ ਤੋ ਜਰੂਰ ਲਾਇਣਾ। 
ਤਿਹ ਨ੍ਰਾਇ ਚਿੰਨਾਇ ਕੈ ਬੁੰਗੇ ਬੈਠੇ ਤੋ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਬੈਠ “ਮਤੋ ਸਭ ਮਤਾਇਣਾ। 
ਕਿਸੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕੌ ਦੌੜ ਕੈ ਲੂਟ ਲਯਾਵੈਂ, ਤੌ ਬੈਠ ਬੁੰਗਨ ਮਧ ਖੂਬ ਖਾਵਣਾ। 
ਤੁਰਕ ਘਣੇ ਆਵੈਂ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਜਾਵੈਂ, ਇਮੈ ਹੋਣ ਬਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵਣਾ॥੧੯॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਦੀਪਮਾਲ' ਮੇਲੋ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਕੁਛਕ ਸੁਖ ਪਾਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਫੌਜਹਿਂ ਬਹੁ ਅਈਂ, ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਿਤੈ ਕਿਤ ਦਾਇ॥੨੦॥ 

ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ 
(...ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੁਟਾਯੋ ਕੱਪ) 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਅਬਹਿ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਹੋ' ਸੁਨੌਂ ਸੰਤ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ। 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੀਤ॥੧॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਐ ?“ਧਯਾਨੀ ਮਾਨ। _ . 
ਹਨੀ ਤਪੀ ਐਂ ਮਤ ਕੋ ਪੂਰੋ। ਸਹਨ ਸ਼ੀਲ ਔ ਦਿਲ ਕੋ ਸੂਰੋ॥੨॥ 
6 ਆਏ ਲਹੜ: #ਦਦ ਲਈਂ ਆ ਲਾਓ/ > /ਵੈਗਾਝ (ਸ਼ਰੱਢਰ /ਡ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ /ਇੱਤਾ,ਨ9/ = ਡੰਨ (/ਏਤੇ 
7ਨ?/ 4 %ਤਾ ਪਕਾਉਂਣ; ਭਾਵ- ਕਾਲ ਤਸ਼ਤ ਸੰਹਿਲ ਸਭਾ ਨੰ ਨਲ ਕੰ ਮਤਾ ਕਰਨਾ/ ੫ ਟਕਸਾਲ; 
ਦੀਵਾਲੰ/ ੬ ਲੱਗੀ ਲਈ/ ੭ /ਨਆਨਧਾਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ ___ 

<< ਪਰ ਨ ਤਣ ਆਲ ਦਿਲ -=== 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਲਗ 
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ਕਰਮੀ ਧਰਮੀ ਭਗਤਿ ਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਨ ਪਰ ਮਤਿ ਠਾਨੀ। 
ਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਰਹਿਤ ਹਜ਼ੂਰ। ਤਿਸ ਕਰ ਭਯੋ ਸੁ ਗੁਰਮਤ ਪੂਰ॥੩॥ 
ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਛੁ ਜੁਠੋ ਖਯੋਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਹਨੀਆ ਅੜੀਆ ਭਯੋ। ਸਤ 
ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦਿੜਾਵੈ। ਸਿਖੀਓਂ ਚਕੈ" ਤਿਸ ਤਨਖਾਹ ਲਾਵੈ॥੪॥ 
ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਵਹਿ ਗੁਰਮਤ ਲਾਵੈ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਕੋ ਸਿਖੀ ਦਿੜਾਵੈ। 
ਕਰ ਸਾਖੀ ਬਹੁ ਸਿਖਨ ਸੁਨਾਵੈ। ਕਛੁ ਗੁਰ ਕਹੀ ਕਛੁ “ਮਨ ਤੇ ਲਾਵੈ॥੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਮਾਤਾ ਭੇਜਯੋ ਤਿਸੈ ਕੋ ਦਿਲੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇ। 
'ਅੰਮੂਤਸਰ ਚੜ੍ਹਤੀਦ ਚੜ੍ਹੋ ਸਿੱਖਨ ਜਾਹਿ ਖੁਵਾਇ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਸ ਨੇ ਆਇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਆ। ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਖਾਲਸੇ ਬਖਸ਼ੀਆ। 
ਆਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਪਟਨੇ ਜਾਵੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਣੇ ਤੇ ਈਹਾਂ ਆਵੈ॥੭॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਖਾਲਸੇ ਭਈ। ਸੋਉ ਮਾਤਾ ਸੁਨ ਸਿੰਘਨ ਦਈ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ ਥੋ 'ਹਮ ਸਿੰਘ ਪਯਾਰੇਂ। ਪੁਤੁ ਪੌਤ੍ਹੇ ਏਈ ਹਮਾਰੇ'॥੮॥ 

ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ- 

'ਦਾਨ ਦੀਯੋ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰੁ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ॥" 
ਚੌਪਈ॥ 

ਪੁਜਾਰਨ ਸਿਰ ਬਡੋ ਪੁਜਾਰੀ। ਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਬਡ ਇਤਬਾਰੀ। 
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਕੇ ਤਖਤ ਸੁ ਬੈਠੇ। ਖ਼ਤਾਦਾਰ“ ਕੇ ਕੰਨ ਸੁ ਐਠੇਂ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਛ ਦਿਲ ਅਈ, ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਈ ਹਲਾਇ। 
ਤਬ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਬਚ ਕਹਜੋ, 'ਹੋਗੁ ਬੰਦ ਬੰਦ ਤੁਝੈ ਤੁੜਾਇ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹਿਲਾਯਾ। ਤਿਮ ਤੁਮ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋਗ ਕਟਾਯਾ'। 
ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਇਮ ਦੀਨੋ ਸ੍ਰਾਪ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਾਗਯੋ ਪਾਪ॥੧੧॥ 
ਤਬ ਹੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਯੋ ਸੁਨ ਲਈ। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਤਿਸ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। 
'ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਸੁ ਖਾਲੀ ਨਾਂਹੀ। 'ਸੱਤਿ ਬਚਨ' ਇਹ ਹਮ ਸਿਰ ਆਹੀ'॥੧੨॥ 
ਜੋੜ ਹਾਥ ਸੋ ਤੁਰਤ ਖਲੋਯੋ। 'ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਹੁ” ਜੁ ਹਮ ਸੇ ਹੋਯੋ'। __ 
ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਆਹੀ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮੇਂ ਭੇਦ ਕਛੁ ਨਾਹੀ॥੧੩॥ 

7 ਡੁੱਲ-ਚੱਕ ਕਰ? > ਮਨੋਂ ਜੌੜ ਨ /#ਅਓਨਆ ਹਿਤ? ਤ ਜੜਹਾਵ; ਭੋਟਾ? # ਚੰਨ ਭਲ? 
੫ ਕਨੁਰਵਾਰ, ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ਦ/ ੬ /&ਓਟਾ (ਕੰਨ /#ਚਦਾ? ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ? ੭ ਨੌਹਰ; /ਕੂਘਾ/ 



੨੯੬ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਹਮਹਿ ਸਿਰ ਧਰਯੋ'। ਸੋ ਮੈਂ ਚਹਿਯੇ ਅਬ “ਬਰ ਕਰਜੋ। 
'ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਰਹੈ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਾਟਤ ਨਹਿੰ ਦੁਖ ਅਹੈ॥੧੪॥ 
ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਭੰਗ ਨ ਪਵੈ। ਦੇਹ ਸੀਸ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਭਵੈ”। 
ਦੇਹ ਕਟਨ ਮੈਂ ਦੂਖ ਨ ਮਾਨੋਂ। ਸਿਖੀ ਰਹੈ ਮੈਂ ਵਡ ਸੁਖ ਜਾਨੋ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ। 

ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ” ਸਿਖੀ ਜਿ ਸਾਬਤ ਹੋਇ। 
ਦੇਹ ਤੋ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਿਖੀ ਲਭੈ ਕਬ ਕੋਇ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੱਖਨ ਸੋਊ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਿਖਨ ਪੰਜਨ ਆਗਯਾ ਕਈ। 
'ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹੈ'। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਨ ਦੀਓ ਕਹੈ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਯੋ ਸਿਖਨ ਦਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤਉ ਭਏ ਕੰਮ ਸਿਖ ਰਾਸ। 
ਤੌ ਫਿਰ ਮਨ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਵੈਸੋ ਭਯੋ ਹੁਲਾਸ-॥੧੮॥ 
ਕਈ ਬਰਸ ਬੀਤਤ ਭਏ, ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਇ। 
ਮੇਲਾ ਦੁਆਲੀ ਕੋ ਲਗਯੇ, ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਅਖਵਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੁਆਲੀ ਕੋ ਥੋ ਮੇਲਾ ਲਾਯਾ। ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਥੋਂ “ਟਕਾ ਚੁਕਾਯਾ। 
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੱਯਾ ਨਹਿਰਾਯਾ। “ਟਕਨ ਖਾਤਰ ਤਿਨ ਦਰੋਗਾ ਬਹਾਯਾ॥੨੦॥ 
ਨਬਾਬ” ਕਹਯੋ, 'ਤੁਮ ਮਤ ਚਿਤ ਡਰੋ। ਦਸ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਅਬ ਤੁਮ ਭਰੋਂ'। 
ਸਭੀ ਖਾਲਸੇ ਚਿਠੇ ਫਿਰਾਏ। ਆਇ ਅੰਮੁਤਸਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ॥੨੧॥ 
ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਕੰਨ ਲੱਖੁ੯“ ਪਾਈ। 'ਸਿੰਘ ਜਾਤ ਫਿਰ ਕਰੈਂ ਦੱਗਾਈ'। 
ਤਬ ਨਬਾਬ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਦਿਵਾਨ ਲੱਖੂ ਕੇ ਗੈਲੇਂ" ਲਾਈ॥੨੨॥ 
ਤਬ ਲੱਖੁ ਕੋ ਖਾਂ ਨੇ ਕਹਜੋ। 'ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਡੇਰਾ ਲਹਜੋ। 
ਬਿਨ ਉਨ ਛੇੜਨ ਸਿੰਘ "ਨ ਛਿੜਯੋ। ਫੌਜ ਪੜੀ ਤੇ ਰਹੁਗੁ ਦਬਯੋ॥੨੩॥ 
ਕਰੁਗੁ ਨ ਕੋਉ ਤੱਦੀ"! ਵਾਇ।' ਇਮ ਕਰ ਦਯੋ ਲੱਖੁ ਸਮਝਾਇ। 
ਹੋਣਹਾਰ ਸਗਵਾਂ ਬਨੀ ਆਇ। ਕੌਣ ਸਕੇ ਪੰਥ ਬਚਨ ਟਲਾਇ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੁੱਵਲੋਂ ਫੌਜੈਂ ਜਬ ਜੁੜੇ ਸੁੱਖ ਕਹਾਂ ਤਬ ਹੋਇ। 
5 ਆਨ /ਨੋਆ, ਪਵਨ ਕੰਤਾ/ ੨ ਵਰ /ਇ5/ = ਲੱਲੋ/ ੪ ਲਗੀ-/ਵਫੋਚਾਨ/ ੫ ਲਸ਼ੰ/ ੬ /ਨੈਲਾਇਤਾ ਰਕਮ 

ਏਣਾ ਕਰ ਲਣੰ/ ੭ ਨੱਕੇਆਂ ਲਈਂ ਠੁਪਏ ਓਨਰਾਹਣ ਲਈ/ ੮ ਨਵਾਲ਼ ਲਾਹੌਰ ਨ/ ੯ ਲਲਪਤ ਰਂਇ- 

ਕੱਲਨੌਰ ਛਾ #ੱਤਕੀ ਯਾਨੀ ਖਾਂ ਨਲ਼ਾ ਛਾਹੱਰ ਟਾ ਦੀਵਾਨ ਆ 5੦ /&&ਛ ਨਾਲ? 55 ਨਾ ਛੋੜ? 

5੭ ਵਧੀਕ) “#ਤਆਜ਼ਾਨ/ 9 ਸ਼ਾਣ, ੫ਤ5? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 5੯੭ 

ਸਮੋਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਪੁਜੋ ਖਾਨ ਅਕਲ ਦਈ ਖੋਇ॥੨੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਬਾਬ ਅਕਲ ਸ਼ੋਂ ਗਈ ਵਿਕਾਈ। ਬਰੁਦ ਅਗਨਿ ਸੋਂ ਚਹੈ ਮਿਲਾਈ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਦੋਇ ਔ 'ਮਸਤ ਸਿੰਘ ਦੋਇ। ਹੋਇ ਇਕੱਤੁ ਕਬ ਸੁਖ ਹੋਇ॥੨੬॥ 
ਸਿੰਘਨ ਫੌਜ ਸੁਨੀ ਜਬ ਆਈ। ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਦਿਲ ਔਰ ਬਿਹਾਈ”। 
'ਹਮ ਕੋ ਮਾਰਨ ਫੌਜ ਸੁ ਆਈ। ਸਲੂਕ” ਇਨ੍ਹੇਂ ਕੋ ਹਮ ਕਬ ਭਾਈ'॥੨੭॥ 
ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਸੁ ਭਏ। ਕਿਛ ਨ੍ਹਾਤੇ ਕਿਛ ਬਿਨ ਹੀ ਨੂਏ। 
ਨਹਿੰ ਦਰੋਗੈ ਕੋ ਟਕੇ ਸੁ ਆਏ। ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੁ ਹੋਨੀ ਭਾਏ॥੨੮॥ 
ਸੰਗਤ ਕਹਯੋ, 'ਦਿਨ ਆਯੋ ਸੋਈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਹੋਨੀ ਜੋਈ'। 
ਸਮਝ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹਕੋ। ਕਈ ਸਿੰਘਨ ਊਹਾਂ ਸਾਥ ਨਿਬਹਕੋ॥੨੯॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਪੈਸੋ ਪੂਰੋ ਨਹਿੰ ਭਯੋ, ਤੁਕਰਨ ਆਮਦ ਜਾਨ। 
ਦੰਗੋ ਫੰਗੋ ਭੀ ਭੁਯੋ, ਪਹੁੰਚਯੋ ਸਮੋਂ ਸੁ ਆਨ॥੩੦॥ 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਦੱਗੜੋਂ ਰਬ ਟਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਦਤ ਦੱਗੱ। 
ਹੋਵੈ ਪੁਸੰਨ ਏਹ ਕਰਤ ਹੀ ਆਦਿਹ“ ਦੰਗ ਐ ਜੰਗ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਅੰਮਰਤਸਰ ਲੱਖੁ ਆਯੋ। ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੋਉ ਉਨ ਪਾਯੋ। 
ਦੰਗੇ ਫੰਗੈ ਸੋਂ ਸੋ ਫੜ ਲਯੋ। ਫੜ ਆਗੈ ਨਿਬਾਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਯੋ॥੩੨॥ 
ਹੁਤੇ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਮਦਾਰ'। ਸੋ ਫੜ ਲੀਨੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਰ”। 
ਐਸੋ ਫੇਰ ਸਮੈ ਕੋ ਅਯੋ। ਔਰ ਤਕਤ ਤਹਿੰ ਔਰੋਂ ਭਯੋ॥੩੩॥ 
ਸੋਉ ਨਿਬਾਬ ਕੈ “ਅਗੈ ਖੜਾਏ। ਨਬਾਬ ਕਾਜੀਆਂ ਦੀਓ ਭਖਾਏ। 
ਨਬਾਬ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਪੈਸੇ ਦੇਹੁ।' ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਕਹਜੋ, 'ਜ਼ਾਮਨ ਲੇਹੁ'॥੩੪॥ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਭੀ ਮੰਨਣ ਥੇ ਆਏ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਦਏ ਹਟਾਏ। 
'ਹਮ ਪੈ ਟਕੇ ਅਬੈ ਸੋ ਨਾਂਹੀ। ਟਕੇ ਨ ਦੇਣੇ ਹਮ ਨੇ ਕਦਾਂਹੀ॥੩੫॥ 
ਕਹਜੋ, 'ਵੇਲਾ ਹੈ ਹਮਰੋ ਆਯਾ। ਬਚਨ ਸਿਖਨ ਮੈਂ ਚਹੋਂ ਉਤਰਾਯਾ। 
ਮੈਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਬ ਚਹੌਂ ਕਟਾਯਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਉਨ ਇਮੈ ਅਲਾਯਾ'”॥੩੬॥ 
'ਅਬ ਪੈਸੇ ਹਮ ਪੈ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ। ਲੈ ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ "ਨਗਦੀ ਮਾਹੀਂ'। 
ਸ਼ਹਰ ਲੋਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਨ ਖਲੋਏ॥੩੭॥ 

9 ਦੋਂ ਮਸਤ ਸੋਰ/ ੭ ਆਈਂ (/ਦਲ/ਵਚ)/ ਤ ਮਲ ਜੌਲ ਲਲਹਾ ਸਫਾਣ/ ੪ ਟੰਗ! ਸੰਗ ਲੱ? ੪ ਅਦਾ 
ਤੱ 2 ਮੱ ਕਦੀਮ ਤੰ/ ੬ /ਨਿਰ-ਕੱਦ, ਪ/ਸਿੱਹ ਸ਼ਰਦਾਰ/ -੭ ਨਾਲ/ ੮ ਖੜੇ ਕਰ /ਦੱਤੇ (0) ਲੈ ਲਾਣੇ 

ਗਣ/ € ਕਦਾਂ ਵੰ/ 5੭ ਲੋਨੇਆ /ਕਹਾ/ 55 ਨਕਦਾੰਂ /ਵਲ ਰਕਮ ਦੋ ਸ਼ਟਨੰ/ 



੨੬੯ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਖ” ਸਮੋ, ਹੁਈ ਬਾਤ ਦਏ ਤੋੜ। 
'ਸਿੱਖਨ ਬਚਨ ਸੁ ਕਿਮ ਟਲੈਂ ਕਰੈਂ ਜਤਨ ਜੁ ਕਰੋੜ'॥੩੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਬਾਬ ਮਨੈਂ ਬਹੁ ਕ੍ਰੋਧੋ ਆਯਾ। ਹੋਣ ਸ੍ਰਾਪ ਨੈਂ ਸਮੇਂ ਪੁਜਾਯਾ”। 
ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਏ ਬੁਲਾਇ। ਪੂਛਯੋ ਉਨ ਕੋ ਪਾਸ ਬਹਾਇ॥੩੯॥ 
ਖਾਨ ਕਹਜੋ, 'ਹੋਹੁ ਮੁੱਸਲਮਾਨ। ਤਦ ਛੋਡੈਂਗੇ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ'। 
ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ, 'ਹਮ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰੈਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਰ ਸਿਦਕ ਸੁ ਗਾਰੈਂ॥੪੦॥ 
ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਕੀ ਬਿਧ ਕਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਾਬਨ ਲਿਖਯੋ ਜਿਮ ਸਹੋਂ। 
ਤਬ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਮ ਹੀ ਕਹਜੋ। ਤਿਵੇਂ “ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਯੋ॥੪੧॥ 
'ਬੰਦ ਬੰਦ ਜੁਦੋ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਕਰਾਵੋ। ਇਮ ਕਰ ਚਹੀਯਤ ਜਗਤ ਦਿਖਾਵੋ'। 
ਹੋਨੀ ਸੀ ਸੋ ਉਨ ਮੁਖ ਬੋਲੀ। “ਉਨ ਮੁਖ ਭੀ ਸਾਪ ਕੁੰਜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ॥੪੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਕਿਤਾਬਨ ਤੇ ਤਬੈ ਨਿਕਸਯੇ ਸੋਊ ਵਾਕ। 
ਵਾਕ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਹਿੰ ਮਿਟੈ, ਮੇਟੈ ਉਡੈ ਤਿਸ ਖਾਕ॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਬਾਬ ਨੇ ਯੌ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਬ ਜੁਦਾ ਕਰਾਯੋ'। 
ਚੰਡਾਲਨ? ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਫੜਾਯਾ। “ਨਿਖਾਸ ਚੌਂਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਯਾ॥੪੪॥ 
ਚੰਡਾਲ ਬੰਦ ਤਬ ਚਾਰ ਬਤਾਏ। 'ਬਾਹਾਂ ਟੰਗਾਂ ਕਰੋਂ ਜੁਦਾਏ'। 
ਤਬਹਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਨ ਸੋਂ ਕਹੀ। 'ਤੁਮ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੋ ਜਾਨਤ ਨਹੀਂ?॥੪੫॥ 
ਮੈਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਨਿਜ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਤਿਮੈਂ ਤਿਮੈਂ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈਂ। 
ਪਹਿਲੇ ਉੱਗਲੀਓ' ਪੋਟੇ ਕਟਾਏ। ਫਿਰ ਮਧ ਗੱਢੇਂ ਬੰਦ ਛੁਡਾਏ॥੪੬॥ 
ਫਿਰ ਉੰਗਲੀ “ਤਿਈ ਵਾਰ ਕਟਾਈ। ਫਿਰ “ਪੱਚੇ ਸੁ ਬੀਣੀ ਛੁਡਾਈ। 
ਚੰਡਾਲ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮੋਢਯੋਂ ਲਹਾਈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਈ ਕੂਹਨੀ ਅੜਾਈ।੪੭॥ 
ਕੁਹਣੀ ਕਟਾਇ ਫਿਰ ਮੋਢਯੋਂ ਲਹਾਈ। ਸੱਜੀ ਕਟਾਇ ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਫੜਾਈ। 
ਤਿਮ ਹੀ ਪੋਟਜੋਂ ਬੰਦ ਕਟਾਯੋ। ਗਨ"! ਗਠ ਉਂਗਲ "“ਗੂਠੋ ਬਢਾਯੋ॥੪੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੱਜੀ ਜਿਮ ਖੱਬੀ ਕਟੀ ਤੌ ਦੀਨੋ ਚਰਨ ਚਲਾਇ। 
5 ਵੱਲ ਕ/ ੭ ਆ2ਲ/ = ਨਾਲੰਏ ਨਵਾਣੀਏ (ਕਈ ਲਨਆਂ /ਵੇਚ ਹੱ ਕੇ #ਦਕ /ਨਠੱ ਨਵਾਣਾਏ)/ 
5 ਨਹ ਨੱਕ? ੫' ਨਸਲਨਨਾੀ ਸਹ ਅਨਨਾਨ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲ) ੬ ਸਰ% ਨੂੰ ਇਨ ਦੇ ਹੱ 
%ਖਵਾ/ਣਆ/ ੭ ਲੱਲਾਦਾਂ ਨੰ? ੮ ਘੱਤਾ-ਅੰਡੀੰ ਦਾ ਝੱਕ/ ੯ /ਤੰਨ ਵਾ/ 9੦ ਪੰਹਦ ਤੱ ਵੱਟੀ ਨੰ ਅੰਡ 
ਕਾੱਠਾ/ 55 ਗੱਠ (ਹਰ ਓਨਲ ਦੀ?/ 5੭ ਅੰਨੂਠਾ ਵਫਾਂਇਆ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨੯੯ 

ਤਿਮ ਪੋਟੇ ਪੈਰਨ ਕਟੇ ਤਿਮ ਗਲਮੱ” ਗੋਡੇ ਕਟਾਇ॥੪੯॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਇਕ ਦੇਖਯੋ ਸੱਯਦ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਪਿਖ ਚਰਿਤ੍ਰ ਤਿਸ ਬਢ ਗਯੋ ਸਾਸਾ”। 
ਜੋ ਇਸ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸੈ ਵਾਕ। ਜ.ਵਗੁ ਸੱਤ ਵਲਾਇਤ ਤਾਕ॥੫੦॥ 
ਇਕ ਧੰਧਲੀ£ ਥੋਂ ਸਿੱਧ ਕਹਾਯੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਚੇਲਾ ਕਿਛਕੁ ਅਕਾਯੋ। 
ਏਕ ਪਟਨ“ ਪੂਰ ਨਿਕਸਯੇ ਬੋਲ। ਅਠਾਰਾਂ ਗਰਕ ਗਏ “ਇਕ ਤੋਲ'॥੫੧॥ 
ਧੁ ਤੇਗਨ ਤਿਨ ਮਯਾਨ ਨਿਕਾਰੀ”। ਮਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੀਵਾ ਉਤਾਰੀ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪੜ੍ਹਤੋ ਬਾਨੀ। ਨਹਿ ਕੁਛ ਪੀੜ ਦੇਹ ਉਨ ਜਾਨੀ॥੫੨॥ 
ਬਿਦੇਹ' ਰੁਪ ਥੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਤੋ। ਮੁਖ ਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿਦੇਹ ਉਚਾਰਜੋ। 
ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਰੈ। 'ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ'॥੫੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਰਨ ਸਭਨ ਕੇ ਸੀਸ ਧੈ ਸੁਫਲ ਮਰਨ ਹੈ ਤਾਹਿ। 
““ਤਨਕ ਬਿਖੈ ਤਨ ਕੋ ਤਜੈ "ਪੀਯ ਸੋਂ ਪੀਤ ਬਨਾਹਿ॥੫੪॥ 
ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ॥ 
ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ॥੨੨॥" 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨਸੁਰ” ਮਨਸੁਰ ਇਮ ਜਗ ਭਯੋ ਕੱਟੇ ਹੱਥ ਇਕ ਸੱਟ। 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਸੱਟ ਸਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ 'ਦਸੁਟਾਯੋ ਕੱਪ॥੫੫॥ 
ਸੂਲੀ ਰਿਖ "ਰਖ ਦੇਹ ਕੋ ਮਧ ਸੂਲੀ ਦੇਹ ਫਿਰਾਇ। 
ਸੋਈ ਦੇਹ ਇਨ ਨਾ ਰਖੀ, ਇਮ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਇ'“॥੫੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀਸ ਭਯੋ ਤਬ ਧੜ ਤੇ ਦੁਰ। ਰਹੀ ਸਿਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਸੁਰ”। 
ਹੈ ਹੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਯੋ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਿਖਨ ਮਨ ਠਯੋ”॥੫੭॥ 
9 /ਗੱਟੋ/ ੨ ਸੰਸਾ; /ਫੋਕਰ, /ਦੱਤਾ (ਨ) ਸ਼ੱਕ) ੨ ਤੱਕ, ਤਾਲੀ? # ਧੰਧੇਰ- /ਏਕ ਰਾਜਪਤ ਜ਼ਾਤਾੰ ਦਾ ਲੰਦਾ 
(77) ਟੇ ਅਥਵਾ ਕਾਨ-/ਵੋਹਾਨ /ਵਚ ਲੰਨ) ੫ (/ਇਕ) ੫ਟ (ਰਾਨ) /ਵੋਚਂ/ ੬ /ਇਕੇਂ ਫਾਰ /ਇਕ ਸਮਾਨ) 
-੭ /ਨੈਕਾਲੀ ਕੱਢੰ/ ੮ ਨਲ € ਛੋਹ (ਸਲਾਦ? ਗੱਹਤ/ 5੦ ਮਲ /ਛਨ /ਦਲ/ 55 ਅਤ /%ਆਨੇ ਨਾਲ 
ਨਹ ਸਣਾਣਾਂ ਰੱਛਣ ਲਈੀ/ 5੨ /ਇਕ ਸਣੀੰ.ਟਕਾਨ ਜੰ ਸੇਖ ਹੁਨੰਨ-/ਲਨ ਹੱਡ ਾ ਅਤਰ ਆ /ਇਸ਼ ਟਾ 
ਜਨਮ ਲਰਾਨ /ਵੇਚਾ /ਕ ਨਗਰ ਬਲ /ਵੋਖੋ ਹੋਇਆ? /ਲੋਸ਼ ਨੇ ਸਰਾ /ਨੋਵਾਨੀ ਓਮਨ ਅਦੂੰਤਵਾਈਾੰ ਤੱ 
“#ਹਆਤਮਕ /ਲੱਸਆ ਹਾਪਤ ਕੱਠ? /ਇਹ ਅਨਲਹਕ' (ਸੈਂ ਸੱਦ ਹਾ? %7ਕਆ ਕਰਦਾ. ਮੱਲਹਣੇਆਂ 
ਦੇ ਕਾਂਹਣ ਪਰਾ ਖ਼ਲੀਫਾ੭ਕਤਾ/ਇਰ ਨੰ ੯੨੭ 2? /ਵੇਦ਼ ਕੱਗਤਿਆਂਨਾਲ਼ ਆਰ ਆਰ ਛੌਰ ਨਨ ਜੜ੍ਹ /ਟੋਤਾ/ 
ਕਾਹਦੇ ਹਨ &ਸ ਦੇ ਵਾ ਝੱਟ ਕੱਟੇ ਨਈ ਸਨ ਤੇ ਲੱਥ ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾੱਨਿਆ #ਵਦ ਸੱਟਵਾ /ਇੱਤ0 
95 ਕਟਵਾ /ਇੱਤ/ 5£ ਆਉਣਾ ਜਾਣਨ ਆਵਾਨਨਨ (7) /ਟਏ ਅਰਲਾਤ /ਏਈਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ /ਨਆ) 
ਕੰਫਲ ਏੰਹ ਨੂੰ ਲ਼ਲਾੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ /ਫਰਾ /ਏੱਤਾ/ 9% ਲਹਤਾੰ/ 9੬ ਸ਼ਾਲਤ ਨਰ; /ਨਦਕਾੰ ਨੁਰਆ/ 
5੭ ਹੱਣੰਮ “ਲੱਕ ਕਾਲੀ, ਪੰਨਾ ੩੬੫ 



੩੦੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਾਬਤ ਸਿਖੀ ਸਿਖ ਕੀ ਰਹੀ। ਸ੍ਰਾਪ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤੌ ਭਯੋ ਸਹੀ”। 
ਭੁਯੋ ਸ਼ਹੀਦਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਨ ਢਿਗ ਡਿਉਢੀਦਾਰ॥੫੮॥ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਯੋ ਸਾਕੋ ਕੀਓ। ਸਹੀ “ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਚੁਰਾਨਵਯੋ। ਰ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਕਰੀ “ਸੀ ਪਿਖੀ॥੫੯॥ 

ਉਸ ਵਕਤ ਕੇ ਭੱਟ ਕੋ ਵਾਕ 
('ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲ ਭਯੋ ਕੋ ਰਾਣਾ ਔ ਨ ਰੰਕ ਜੀ') 

ਕਬਿੱਤ॥ 

ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨਿਆਈ" ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰ ਭਯੋ ਧਰਮ ਅਰਥ ਦੇਹ ਦਯੋ, 
ਸਿਦਕ ਸੋਂ ਕਟਾਯੋ ਹੀਯੋ ਨ ਮਾਨੀ ਕਛੂ ਸੰਕ ਜੀ। 
ਸਿੱਖ ਸੋ ਪੁਸੰਨ ਭਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਏ, 
ਗਿਆਨ ਕੀ “ਖੜਗ ਸੋਂ, ਸੋ ਮਾਰੇ ਚੌਰੰਗ ਜੀ। 
ਗੁਰਸਿਖ ਕਹਾਵੈ ਜੋਊ ਕਰਨੀ ਯਹਿ ਕਮਾਵੈ ਸੋਊ, 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲ ਭਯੋ ਕੋ ਰਾਣਾ ਐ ਨ ਰੰਕ ਜੀ॥੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਮਾਂਡਿਓ ਸਿੱਖਨ ਸੁਪ ਪਛਾਨ। 
“ਚੌਕ ਨਿਕਾਸ ਲਹੌਰ ਮੈਂ ਚਲਯੋ "ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਾਨ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਫੜੇ ਸਿੰਘ ਥੇ ਔਰ। 
ਮਾਰੇ “ਚਰਖ ਚੜ੍ਹਾਇ ਕੈ ਚੌਂਕ ਨਿਕਾਸ ਲਹੌਰ॥੩॥ 

ਸਾਖੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ 
('ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਾਉਂ... ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'੧ਸੱਤੇੇ ਸੈ ਪਚਾਨਵੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦੁ ਨਬਾਬ”"'। 
$ ਠੱਲ: ਸੱਚਾ (ਸ਼ਾਲਤ ਗੋਇਆ// ੭ ਅਤ 5੭੯£ (੧੭੩੭ 209/ ਤ ਵੇਲੀ £ ਸਹਨ ਇੰਚ? 

_ # ਡੱਲ ਸਮਨ/ ੬ ਡਰਨ? -” ਤਲਵਾਰ ਟੇ /ਲਕੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ /ਇਕਂ ਵਾਲ ਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਰਨ ਟਾ 
/ਟਕਾ ਢੰਗ #ਰਥਾਤ ਦਾਠਾ ਲੁਨਦੇਂ ਲੱਕਠੇ ਟਾਂ ਨਨਦਨ ਘਨ, ਵੰਨਾਸਨ ਕੈਨ ਕੇ ਤਲਫਾਨ ਦਾ ਅਆੱਲੇਹਾ ਵਾਲ 
ਕਰਨ! ਸ਼ ਨਾਲ ਨਨਟਨ ਏਵੇਂ #ਹਰਨਆਂ %ਤ /0ਫ ਸੱਨੀਂ ਲੱਤ ਕੱਟੰਆਂ ਜਾਫੋ/ ੮ ਨਨੀਥ/ ੯ ਪੱਕਾ 
/ਏਰਾਦਾ ਕੰਠਾ (ਫੋਨ “ ਲੈਲੇ ਅਮਨ ਧਗੰਹ ਪਲਾਂ ਮਰਨ %ਡੈ-- ਲਸੰਤ ਨਸਦੋਵ ਅੰਨਾ 55੯%)/ 

52 /ਨੈਖਾਨ (ਘਤ-੭ਤ?% ਟਾ ਚੱਕ? 55 ਵਨੇ ਵਜਾਉਂਦਨ 5ਨਆਂ ਕਰਦਾ/ ੧੨ ਝਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਝੜ ਕੇ/ 
95 ਸੰਮਤ 5੭੮੦ (੧੭੩੮ &£)/ 95 ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਨ; ਨਲਾ ਲਾਹੱਰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੦੧ 

ਉਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਸਿੰਘਨ ਦਯੋ, ਪਾਪੀ ਬਡੋ ਖਰਾਬ॥੧॥ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਬ ਮਾਰਿਓ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਤਿਸੈ ਕਟਾਇ। 
ਔਰ ਸਿੰਘ ਥੇ ਜੋ ਮਰੇ, ਕੋ ਸਭ ਸਕੈ ਗਿਨਾਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ ਕਈ ਚਰਖ ਕਈ ਫਾਂਸੀ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਤੋਪਨ ਕਈ ਛੁਰੀ ਕਟਾਰੇ। 
ਕਈਅਨ ਕੈ ਸਿਰ ਮੁੰਗਲੀ' ਕੁੱਟੇ। ਕਈ ਡੋਬੇ ਕਈ ਘਸੀਟ ਸੁ ਸੁੱਟੇ॥੩॥ 
ਦੱਬੇ, ਟੰਗੇ ਬੰਦੁਖਨ ਦਏ ਮਾਰ। ਕੌਨ ਗਨੈ ਜੇ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ। 
-ਪਾਂਤ ਪਾਂਤ ਕਈ ਪਕੜ ਬਹਾਏ। ਸਾਥ ਤੇਗ਼ਨ ਕੇ ਸੀਸ ਉਡਵਾਏ॥੪॥ 
ਕਿਸੈ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਟੰਗ ਕਟਵਾਇ। ਅੱਖ ਕੱਢ ਕਿਸੈ “ਖਲ ਕਢਵਾਇ। 
ਓਕੇਸਨ ਵਾਲੋ ਜੋ ਨਰ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਬਿਰਧ ਲਭ ਛੱਡੇ ਨ ਕੋਈ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਉਨ ਅਕ ਪਕੈ-, ਬਿਚ ਮਾਰਯੋ ਹਕੀਕਤ ਰਾਇਾ। 
“ਜੈਸੇ ਬਨੀਓ ਮਾਸ ਹਿਤ, ਖਾਵਤ ਰੋੜ ਬਨਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬੈ ਖਾਲਸੇ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦਯੋ। "ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁ ਭਯੋ। 
ਸੋਉ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨਜੋ ਉਇ ਥਾਹਿ। ਹੁਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਹਿੰ ਦਰਗਾਹ"॥੭॥ 
ਲਯੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਦ ਤਹਿ ਠਾਈ। ਦਈ ਦੁਰ ਹੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂਹੀ। 
ਕਹਸੋ ਸੁ 'ਉੱਮਤ” ਤੁਮਰੀ ਖ੍ਾਰ। ਆਵੋ ਨਹਿੰ ਇਮ ਤੂੰ ਹਮ ਦ੍ਰਾਰ॥੮॥ 
“ਬਾਰਾਂ ਸਦੀ ਤੁਹਿ ਪੂਰੀ । ਅਬੈ ਸਦੀ ਖਾਲਸੈ ਕੀ ਅਈ। 
ਤੁਮੈ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁ ਕਰ ਲਈ। ਕਦ ਅਉ/ਅਆ-ਉਨਲਿ ਆ 
ਯੌ ਜਬ ਹੁਕਮ ਭਯੋ ਕਰਤਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਭਏ ਖੁਆਰ। 

9 ਗਲੀਆਂ (ਨਸਲ? ਨਾਲ਼) > ਪੰਨਤੀਆਂ /ਵੋਚ, ਕਤਾਰ-ਦਰ-ਕਤਾਲ/ = ਖੱਲ ਇੰਤਨਵਾ ਕ/ # ਲੇਸ਼ਾਂ 
ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਵ /ਸੱਠ/ ੫ ਭੁਲੇਖੇ /ਵੇਚ (/ਨਿੱਖ ਸਮਝ ਕੰ?/ ੬ /ਨਿਆਲਕੰਟ /ਨੈਵਾਲੀ ਲਾਘਮਲ ਨਾਂ ਸੰਤਰੀ ਟਾ 
&ਤਰ (ਜਨਗ' ਸਤ $੭੮$, 5੭੨੬ 22) ਠਸ ਦਾ /ਵੇਆਹ ਲਟਾਲੇ ਏ /ਨੱਸ /ਕੈਸ਼ਨ ਚੰਦ 5ੱਘਲ ਦਾ 
#੪ਤਰਾੀਂ ਏਰਲਾ ਏਵਾੰਂ ਨਾਲ਼ ਗਇਆ ਓਹ /ਲਿੱਕ ਹਰਨ #ਵਚ਼ /ਵਸ਼ਵਾਲ ਰੱਖਦਾ #?/ ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਤਲ 

“ਵੇਚ ਪਤ੍ਰਾਂਦਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਡੇਆਂ ਨਲ ਲਾੰਹਸ਼ ਹਂ ਨਈ ਨਜਲਆਨ /ਵਾਂਇਆਰਲਾਆਂ ਦੇ ਅਗੌਨਾ ਸ਼ਲਦਾੰ 

(ਵਾ &/5) ਘਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ /ਨਹਾ/ਕੇ ਜੈਕਰ ਅਨੇਹੇ ਸ਼ਲ਼” ਹਜ਼ਰਤ ੭ਹੰਖਦਾ ਸਹਿੜ ਦਾ ਭੱਤਾ 
ਫਾ/ਤਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨ /ਵਚ ਕਹੇ ਸਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ /ਕਤਨਾ ਕੁ ਏੁੱਥ ਲੱਲੋਨਾ- ਲੱਸ /ਏਸ਼ ੪ਰ ਅੰਲਵਾੰ ਦੇ ਕਾਂਹਣ 

ਤੇ /ਨਆਲਕੰਟ ਦੇ ਹਕਮ ਅਅੰਰਬੌਗਾ ਨੇਂ ਓਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੱਰ ਨਲੇਂ ਨ /ਨੈਜਵਾ /ਇਿੱਤਾ/ ਓਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਲਮਾਨ 

ਸਣਨ ਤੱ /ਇਨਕਾਨ ਕਰਨ ਘਰ ਓਸ ਨੂੰ ੧੭੪5 ਈ /ਵੇਚਾ ਕਤਲ ਕਰ /ਇੱਤਾ /ਨਆ/ ੭ /ਨੇਵੇ' ਸ਼ਣਨਆਂ 
ਗੋਤਿਆਂ (ਪਰਾਂ? ਨੂੰ ਆਲ ਗਹੇ ਕੌ ਖਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ/ ਸਲੈਨ ਰਸ਼/ਨਿਮ ਲਾਲ ਰੌਰਨ ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਨ/ਇ9੧੦# 
(ਚੜਾ ਨਾਟਕ, %5 95) ੮ ਝਲ੍ਹਾਂ /ਇਸ਼ਾਂ /ਵਲ, ਸਾਨ ਦੋਸ਼ /ਵਚ/ € ਠੱਠਾ ਦਾ ਕਲਾੰਹਨਾਂ /ਵੇਚ/ 
9੦ ਕੰ% ਹਜ਼ਰਤ #ਹੰਮਦ ਸੰਹਲ ਏਂ ਘੈਰੌਕਾਰ/ 55 ਲਾਲ੍ਹਵੀਂ ਸ਼ਦਾੰ /ਨਜਰਾੰ/ 



੩੮੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਆਪਸ ਮੈਂ ਵੇ ਫਟ ਗਲ ਗਏ। ਬੁਲਾਵਤ ਨਾਦਰ” ਆਪੇ ਭਏ॥੧੦॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਦਰਗਹ ਕੋਪੀ ਭਈ, ਪਰ ਦਿਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਤੁਰਕਨ ਲੜਕੇ ਮੁਕਨ ਕੋ, ਭੇਜਮੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਿ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਿ ਪੁਜਯੋ ਲਹੌਰ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲ ਗਯੋ ਔਰ। 
“ਤੀਨ ਕੋਟ ਸਿਰ ਰੁਪੱਯੋਂ ਚੁਕਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਦਿਲੇ ਵਧਾਈ ਭਾਈ॥੧੨॥ 
ਔਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪਰ ਗਯੋ ਸ਼ੋਰ। ਲਾਗੇ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਫਿਰ ਦੌਰ। 
ਕਾਬਲ ਤੇ ਜੋ ਆਵੈ ਸਾਥ। ਤਿਸੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਮਾਰੈ ਹਾਥ॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾਉ ਲਗੋ, ਦਖੋਸਹਿੰ ਖਾਹਿ ਸਰਬੱਤ। 
ਕਾਬਲ ਐਂ ਕੰਧਾਰ ਕੇ ਲਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਅਲਬੱਤ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਦਿੱਲੀਓ' ਵਲ ਤੁਹੈ ਕੰਧਾਰ। ਮਿਲ ਸਿੰਘਨ ਤਿਸ ਲੇਵੈਂ ਮਾਰ। 
ਗੁਜ਼ਰ ਖਾਲਸੇ ਆਛੀ ਕਰੀ। ਜਿਤਨੀ ਕਰੀ ਸੁ ਆਛੀ ਸਰੀ॥੧੫॥ 
ਨਗਦੀ ਘੋੜਾ ਆਛੋਂ ਮਾਲ। ਲੂਟ ਲੇਹਿਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ : 'ਹਮ ਖਾਤਰ ਆਯੋ। ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਲਰ“ ਤੁਰਕ ਖਪਾਯੋ“॥੧੬॥ 
ਹੋਨ ਨਾਸ਼ ਦੁਇ ਧਿਰ ਕੋ ਆਯੋ। ਹੋਨ ਖਾਲਸੇ “ਬਾਧੋ ਬਨਾਯੋ। 
ਜਿਮ ਕੰਟਨ' ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਿਕਾਰੈਂ। ਸੋ ਕੰਟਾ ਫਿਰ ਦੀਜਤ ਡਾਰੈ॥੧੭॥ 
ਕਹੈ ਸਿੰਘ : 'ਅਬ ਸਮੇਂ ਸੁ ਆਯਾ। ਥੋ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋ ਬਚਨ ਅਲਾਯਾ”। 
'ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਕ ਕੁੱਤਾ" ਮੰਗਾਉਂ। ਇਨ ਕਾ ਉਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਂ॥੧੮॥ 
ਫਿਰ ਦੱਖਨ ਤੇ ਲਯਾਉਂ' ਫੌਜ। ਲੜ ਕਰ ਇਕ ਉਨ ਮਿਟੈ ਜਯੋਂ ਖੋਜ। 
ਫੇਰ ਖਾਲਸੋ ਭੁਰੋਂ” ਮੰਗਾਉਂ। "ਦੋਉ ਖਾਲਸੈ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂ॥੧੯॥ 
ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ ਕੇ ਤਖਤ ਪਟਾਉਂ। "ਸਾਤੋਂ ਧਾਰਨ ਧੁੜ ਮਿਲਾਉਂ। 
ਬਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇਉ ਤੋੜ। ਬਜੀਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ ਦੇਉ ਫੋੜ॥੨੦॥ 
ਤੁਰਕ ਨਗਾਰੋ ਬਜਨ ਹਟਾਉਂ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਊਂ। 
ਸੋਊ ਸਮੇਂ ਅਬ ਆਯੋ ਜਾਨੋਂ। ਲੂਟੋ ਖਾਹੋਂ ਜੋ ਮਨ ਮਾਨੋ'॥੨੧॥ 
9 ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ/ ੨ /ਤੰਨ ਕਠੱਤ/ ਤੇ ਯੱਹ-ਖਾਹ ਕੇ ਗੱਰੇਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਨ) £ ਅਲਲੱਤਾ, ਲੋਨ, /ਨੈਠਸੰਟੋਹ/ 
£/ ਲੜ ਕੰ/ ੬ ਆਨ /ਦੱਤ/ -੭ (ਖਾਲਲੇ ਏ? ਵਾਹ ਦੀ /ਨੈਹ ਸ਼ਣਾਈ/ ੮ ਕੰਡੇ 2? ੯ (ਕੰਡਾ)? ਕੱਢਦੇ ਹਨ/ 

52 ਓਸ ਕੰਡੇ (ਕੱਢਣ ਵਾੜੇ ਨੰ) /ਣਰ ਸੱਟ /ਇੰਦੇ ਹਨ) 55 /ਕੈਹਾਨ 9> ਨਾਦਰਲ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੰਕੰਤ ਹੀ/ 
5= ਭਾਂਨਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਲਲੇ: ਖਾਲਨਾ ਦਲ) 9੪ ਦੌਹਾਂ ਖਾਲ/ਨਿਆਂ ਦੂ ਤੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਝੰਟਣਾੰ ਖ਼ਾਲਲੇ ਟਾ।?) 
ਲੱਦਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਫਲ ਦਾ/ %% ਸੱਤਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਤਲਕਾਂ (ਨੂੰ ਨਟਾੰ /ਵਚ /ਮਲਾ /ਇਆੱਗਾ)/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੩੦੩ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਨਿਬਾਬ ਜੁ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ। 
ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਤਿਨ ਕਹੀ, 'ਬਨੂੰ ਸਿੰਘਨ ਬਡ ਕਾਮ'॥੨੨॥ 
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਬ ਯੋ ਕਹੀ, ਸਿੰਘਨ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇ। 
'ਸੱਤਿ ਸੱਤਿ' ਸਭ ਕਹਿ ਉਠੇ, 'ਕੁੰਨਸ ਕਰ “ਸਿਰ ਨਜਾਇ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਿੱਲੀ ਲੂਟ ਕਹਾਂ ਲੌ ਗਨੀਐਂ। ਪਦਮ” ਰੁਪੱਯੇ ਲੈ ਗਯੋ ਸੁਨੀਐ। 
ਤੁਹਫ਼ੇ ਥੇ ਜੋ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਬਾਈਅਨ ਸੂਬਜਨ ਵਿਚ ਥੇ ਧਾਰੇ॥੨੪॥ 
“ਤਖਤ ਤਉਸੀ “ਨੌ ਕੋਟਾ ਜੋਉ। ਸੁਇਨਾ ਸੁਗੰਧੀ “ਸੋ ਦੋਇ ਤੋਲੈ ਹੋਉ। 
ਇਕ ਹੀਰਾ ਥਾ ਪੰਡਵਨ ਵਾਲੋ। ਦੁਯੋ ਕਹੈਂ ਕੋਊ ਬਡ ਥੋ ਲਾਲੋ॥੨੫॥ 
ਉਸ ਸੋਂ ਸ਼ਾਹੁ ਰੈਨ” ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਰਾਨ। ਹੈ ਚਰਚਾ ਯਹ ਮੱਧ ਜਹਾਨ। 
ਸਾਹਿਨ ਕੂਰ ਕੋਊ ਮੱਛੀ ਕਹੇਂ। ਲਾਇ ਕਰਦ ਜਿਸ ਮਾਸ ਸੁ ਖਹੈਂ॥੨੬॥ 
ਮੋਤੀ ਆਂਡੇ ਮੁਰਗ ਸਮਾਨ। ਚੌਸਨ ਰੱਤੀ ਤੋਲ ਪਛਾਨ। 
ਗੁਲਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ। ਕਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੁਧਿ ਅਨੁਸਾਰ॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਾਨਸੈਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲਏ ਥੇ ਦੋਇ। 
੯ਐਨ ਚੈਨ ਕੀ ਮਾਲ ਇਕ, ਔ ਹੀਰਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੋਇ॥੨੮॥ 
ਉਸ ਹੀਰੇ ਕੀ ਖਾਤਰੇਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੁਗਲ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 
ਤੋੜੇ ਵੱਟ"? ਜੁਵਾਹਰੀ, ਦੁਇ ਚਾਵਲ ਘੱਟ ਕਰਾਇ॥੨੯॥ 
ਬਾਰਾਂ ਰੱਤੀ ਥੋ ਪਕੀ ਐ ਦੁਇ ਚਾਵਲ ਘਟ ਸੋਇ। 
ਪਰੇ ਪੁਛਾਵੋਂ ਜਿਸ ਤਰਫ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁ ਭਾ" ਸੁ ਹੋਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਨ ਚੈਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ਜੋਇ। ਅੱਖ ਛੁਹਾਇ ਦੁਖ ਦੇ ਖੋਇ। 
ਸੋ ਨਾਦਰ ਤਰਕਸ ਲਟਕਾਈ। ਛਿਦੁ”” ਚਾਰ ਕਰ "ਪਤ ਗਵਾਈ॥੩੧॥ 
ਅੱਸੀ ਹੱਟ ਥੋ ਕਰੋੜੋ ਪੱਤੀ। ਨਾਦਰ "ਛੱਡੀ ਨ ਲਖਨ ਵੱਤੀ। 
5 ਕੱਰਨਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਲਆ ਕਰ ਕ&/ ੭ ਨੈਨ /ਨੋਵਾ ਕੇ ਅਦਸ਼ ਨਲ /ਸੋਠ ਝਕਾ ਕੰ 2 /ਨਣਇ ਲੁਮਰ 

ਕਰਣ) ੪ /ਏਕ ਸੱ ਨਲ ਮਣ /ਨਣਤੀ ੭੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ ਕੁੱਤਾਂ ਅਰਕਾਂ/ ੫ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਨ ਦਾ 

ਕਣਹਟਆ ਗੈਇਆ ਤਖ਼ਤਾ ਤਾਉਨ, ਮਹ ਦੀਂਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ /ਲੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੱਤ ਕੌੜਾ ਦਲ ਲੱਖ ਰਲੇ ਆੰ/ 
ਕਰਤਾ /ਏਸ ਨੂੰ ਨੇਂ ਕਤ ਦਾ /ਲੇਖਦਾ ਹ/ ੬ ਨੇਂ ਗੋਤ ਟਾ (ਨੀ ਲ?/ ੭ ਦੇ ਨੰ ਤੱਲੋ/ ੮ ਰਤ (ਓਸ ਗੰਨੇ ਈਂ 

ਰਸਨਾ /ਦੇਚ ਸਾਦਲ਼ਾਹ ਰਤ ਦੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਨ/ ੯ /ਏਕ' ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮਿਤਾੀੰ ਆਲ਼ਾ/ ੧੦ ਵੱਟੋ/ 

65 ਰੰਨ (ਲਾਲਾਂ ਭਾ /ਰੰਗ/ ਆਰਦਾ.ਨ?/ ੧੭ ਅਰ) ੧= (ਓਸ ਹੀਨ ਦ) ਆਤਾ ਨਸ਼ ਕਰ /ਇੱਤੰ/ 

੧# (ਭਲਨ) ਵੋਖਣ ਲੱਨ ਨਾ ਛੱਡ: ਆਨ ੭ਕਾ /ਦਿੱਤ/ 



੩੦੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਜੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖੋਹ ਲੈ ਗਯੋ। “ਬੀਸ ਕੋਟ ਫਿਰ ਟਕਾ ਚੁਕਯੋ॥੩੨॥ 
ਤੀਨ ਕੋਟ ਤਿਨ ਮੈਂ ਦਤੁਟ ਰਹਯੋ। ਸੋ] ਆਇ ਅਹਮਦਸ਼ਾਹ ਲਯੋ। 
ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਲਏ ਹਿੰਦੋਂ ਕਟਾਇ। ਲਹੌਰ ਸੁ ਅਪਨੀ ਲਈ ਲਿਖਾਇ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਦਰਬ ਕੀ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬਾਈ ਸੁਬੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 
ਤਿਨ੍ਹੋ ਇਕੱਠੀ ਥੀ ਕਰੀ, ਸੋ ਲੈ ਗਯੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਿ॥੩੪॥ 
ਜੋਊ ਮਾਰੇ ਜੰਗ ਮੈਂ, ਤਿਨ ਕੀ ਕੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ। 
ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਗਰੀਬ ਉਨ, ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਮ ਕਰ ਤੁਰਕ ਤੁਰਕਨ ਦਏ ਗਾਲ। ਜੋ ਗਲਿਓ ਸੋ ਪਾਟਕ” ਨਾਲ। 
ਔਰ ਬਾਤ ਉਂਸ ਸਾਰੀ ਕਹੂੰ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਧਨ ਤੇ ਚਿਤ ਸੰਕਹੂੰ॥੩੬॥ 

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਰਯਾਦ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚੀ 
ਨਾਦਰ ਤੇ ਖਾਨੂੰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 

('ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਜਬ ਪੁਜੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹਿ...') 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਜਬ ਪੁਜੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹਿ। 
ਆਫਤ ਉਨੀ ਕੁਰਾਸਾਨ'ਂ ਤੇ ਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਆਇ॥੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਿੱਲੀ ਖੂਬ ਸੁ ਉਨ ਲੁਟੀ “ਡੇਰਾ ਬਰਸ ਕਰਾਇ। 
ਦਰਬ ਪਦਮ ਕਈ ਲੈ ਗਯੋ ਫਿਰਿ ਪੂਛਯੋ ਖਾਨੂ- ਆਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੁਛਯੋ ਨਾਦਰ ਨੇ ਖਾਨ ਆਇ। 'ਹਮ ਕੋ ਲੁੱਟਨਦਾਰ” ਬਤਾਇ। 
ਜਿਨ ਲੁਟ ਖਾਯੋ ਹਮਰੋ ਰਾਹੁ। ਮੁਲਕ ਉਸੈ ਕੀ ਉਡਾ ਦਯੋਂ ਸਾਹਿ'॥੩॥ 
ਤਬ ਖਾਨੂੰ ਨੇ ਐਸ ਬਖਾਨੀ”। 'ਮੂਲਕ ਉਸੈ ਕੋ ਨਾਂਹਿ ਨਿਸ 
ਖੜੇ ਸੋਵੈਂ ਅ ਚਲਤੇ ਖਾਂਹਿ। ਨਹਿੰ ਬੈਠੈਂ ਵੈ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਇਂ”॥੪॥ 
'ਤਨੂਨ ਘਿਰਤ ਕੋ ਸ੍ਰਾਦ ਨ ਜਾਨੈਂ। ਹਮ ਦੁਖ ਦੇਵੈ ਵੈ ਸੁਖ ਮਾਨੈਂ। 

9 ਭੌਰਾ ਭੱਲਾ ਜੇਂਤਆ ਗਇਆ ਧਨ/ 2 ਵੀਹ ਕੱਤ ਰਘਏ (ਲੰਣੇ 2/ਹਰਾਣ)/ ਤ ਘੱਟ ਠਹ/ # ਨਫ਼ਾਕ, ਛੁੱਟ 
ਕਠ' ਕੰ/ % ਡਰਦਾ ਹਾਂ (/ਦਲ /ਵੋਦ?/ ੬ ਖਰਾਨਨ 2 ਛੰਜਾਨ ਦਾ ਰਲਾ ਪਤ (ਢੋਲ . #ਰਾਲ਼ਾਨ 

ਕਨਨਾ.. ਆਨਾ” $. ਅੰਨਾ ੩੬੦) .੭ /ਏਕਾ ਵਰ੍ਹਾ ਨਕਾਮ ਕੰੱਤਾ (ਨਾਦਰ ਲੱਨਭਗਾ /ਏਕਾ ਵਰ੍ਹਾ /ਦੌਂਲਾੰ 
/ਟਾਕਆ /ਠਹਾ?/ ੮ ਖਾਨ ਲਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਥਾ ਲਾਹੱਨ ਦਾ ਸ਼ਝ/ ੯ ਲਟੋਣੇ ਲੱਟਣ ਵਾਲੇ //ਨਡ)/ 

9੦ ਹੜ ਓੰਡਾ /ਏਆਾ, /#ਟੀ/ਵੇਚ/#ਲਾ /ਦਆਗਾ/ ੧੧ ਕਹ) ਆਕੰ/ 52 ,&ਡ; ਗ੍ਰਾਮ (ਨੰਆਂ ਦਾ 
ਚਾਹਤ ਪੋਲ ਕਠ /ਠਹਾ 2?/ ੩ ਲੁਣ /%ਏ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਰ ੩੦੫ 

ਹਾੜ ਨ ਦਿਨ ਭਰ ਪੀਵੈ ਪਾਨੀ। ਸਯਾਲੇ ਰਖੈਂ ਨ ਅਗਨਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ॥੫॥ 
ਨਹਿੰ ਖਾਵੈਂ ਵੈ ਪੀਸਯੋ ਨਾਜ'। ਲੜੈਂ ਬਹੁਤ ਵੈ “ਕਰ ਕੇ ਭਾਜ। 
ਏਕ ਹੋਇ ਤਾਂ ਸੌ ਸੌ ਲਰੈਂਦ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਵੈ ਮੂਲ ਨ ਡਰੈਂ॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਹੈ ਚਾਉ ਉਨ ਮਰਨ ਕੋ, ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੈ ਭਾਇ”। 
ਹਮ ਮਾਰਤ ਉਨ ਥਕ ਗਏ, ਉਇ ਘਟਤ ਨ “ਕਿਤਹੂੰ ਦਾਇ'॥੭॥ 
ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਖਾਨੂੰ ਪੁਛਯੋ, 'ਵਹਿ ਉੱਮਤਾ ਕਿਹ ਪੀਰ? 
ਕੈ ਵਹਿ ਆਪੇ ਤੇ ਵਧੇ, ਤੌ ਵਹਿ ਹੋਹਿਂ ਤਗੀਰ”॥੮॥ 
ਤਬ ਖਾਨੂੰ ਨੇ ਸਭ ਕਹਜੋ, 'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼'। 
ਕਰਾਮਾਤ ਭੀ ਬਹੁ ਕਹੀ, ਜਨਮ ਸੁ ਸਾਖੀ ਭਾਖ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਉਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਇਨ ਸੋਂ ਕਰੀ ਖੁਆਰੀ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਲੀਨੀ "ਕਰਾ ਸੁ ਮਾਤ। ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕੀਨੇ ਘਾਤ॥੧੦॥ 
ਪੁਛ ਪੁਛ ਨਾਦਰ ਸਭ ਸੁਨ ਲਯੋ। ਸਭੋ ਭੇਤ ਤਬ ਖਾਨੁੰ ਦਯੋ। 
ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜਿਮ ਸਿਰ ਦਯੋ। ਜਿਮ ਕਰ ਚਾਰ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ”” ਹਯੋ'॥੧੧॥ 
ਤਬ ਨਾਦਰ ਸੁਨ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯੋ। 'ਅਪਨੋ ਕੀਨੋ ਅਬ ਤੁਮ ਪਾਯੋ। 
ਸੋ ਅਬ ਜੀਤੇ ਜਾਵੈ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਨਾਹੀਂ”'॥੧੨॥ 

ਦਰਰਾ॥ 

੧੩ਸੱਤਾਂ ਸੈਂ ਛਿਆਨਵੈਂ ਨਾਦਰ ਗਯੋ ਕੰਧਾਰ। 
ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਿਝ ਤਬੈ ਧਰੀ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਮਾਰ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਰਤ ਮਾਰਤ ਸੋ ਮਰ ਗਯੋ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਹਜੋ। 
ਜੋ ਸੁਨਿਓਂ ਸੋ ਦੇਉਂ ਆਖ। ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ "ਜਿਮ ਗਏ ਭਾਖ॥੧੪॥ 

ਸਾਖੀ ਖਾਨੂੰ ਨਬਾਬ ਕੀ 
(ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਕੇ ਕੇਸ। ਰਹਣ ਨ ਦੋਨੋਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਨਾਦਰ ਕਾਬਲ ਗਯੋ ਸੁਨੋ ਜੁ ਖਾਨੂ ਕੀਨ। 

6 ਅਨਨਨ੍ ਅਨ) 2 ਦੱਤ ਲਾ ਕ/ = ਲੜਦੇ ਹਨ? ੪ /0ਆਰ /ਵੋਚ/ ੫ /ਕੇਲੇਂ ਤਨ੍ਹਾਂ ਫੰ/ ੬ ਹੌਰੌਕਾਨ, 
#ਆਨਯਾਣਾ/ ੭ ਬਦਲ ਕੇ (ਕਾਂ /ਕੋਲੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੱ ਆਣ ਹਨ)? ੮ ਕਰਸਤ/ ੮੯ ਕਤਲ? 9੦ ਚਾਰ 
#ਹੜਜ਼ਾਏ/ 55 ਮਾਲ ਗੱਤੇਆ ਕੱਦਾਂ (ਓਨਾਂ ਦ?/ ੧੭ ਘਨਾਹ ਲਾਂ ਸ਼ਰਨ ਏੋਣ ਵਾਲ ਗੱਖਆ ਕਰਨ 
ਵਾਲ਼ਾ ਨਾੱਖਆਕ/ 9= ਨੱਖਤ ੧੭੯੬ (੧੭੨੯ ਣ2/ 5% ਗਾਹ ਨ ਹਨ /ਨਵੇ? 



੩੦੬ .-. ਸ੍ੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚਾਹਯੋ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਸਿੰਘਨ ਰਹਨ ਨ ਦੀਨ॥੧॥ 
__ ਚੌਪਈ॥ 

ਨਬਾਬ ਨਾਦਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਈ। ਤਜੋਂ ਤਯੋਂ ਲਾਗੋ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। 
ਟੋਲ ਟੋਲ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਮਾਰੇ ਟੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰੇ॥੨॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਆਨ ਬਤਾਵੈ। ਤੁਰਤ ਅਨਾਮ ਸੁ ਤਾਹਿਂ ਦਿਵਾਵੈ। 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਕੋ ਦੇਵੈ ਬਹੁਤ ਅਨਾਮ॥੩॥ 
ਲਾਲਚ ਇਤ ਸਿੰਘਨ ਪਕੜਾਵੈਂ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਸਿੰਘ ਸੁ ਜਾਨ ਬਚਾਵੈਂ'। 
ਔਰ ਮੁਲਕ ਪਹਿ "ਲਿੱਖ ਪਠਾਏ। ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਸੁ ਪਾਏ॥੪॥ 
ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁਤ ਮਰਾਵੈਂ। ਮਾਰ ਸਿੰਘਨ ਸਿਰ ਆਪ ਪੁਚਾਵੈਂ। 
ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਹੁਇ ਲਕ ਜਾਵੈਂ। ਇਮ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਪਤਾ ਲਗਾਵੈਂ॥੫॥ 
ਰਾਤ ਤੁਰੈਂ ਦਿਨ ਰਹੈਂ ਲੁਕਾਇ। ਕਈਅਨ ਲੀਨੇ ਕੁੰਭਲ” ਬਨਾਇ। 
ਕਈ ਰਹੈਂ ਘਰ ਤੀਜੇ ਥਾਇ। ਕਈ ਰਹੈਂ ਪਰਦੇਸਹਿ ਜਾਇ॥੬॥ 
ਕਈ ਸਿੰਘ ਰਹਿਂ ਝਾੜਨ ਮਾਂਹੀ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਾ ਜੰਗਲ ਲੁਕਾਹੀਂ। 
ਖੇਤੀ ਕਰੈ ਕਈ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ। ਕਿਤਨਕ “ਬਿਚ ਬੜ ਖੱਡਨ ਜੀਵੇਂ॥੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਕੜਾਕੇ” ਸਜੋ' ਰਹੈ, ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖਾਹਿੰ। 
ਬਿਨਾ ਲੂਨ ਭਾਜੀ ਲਭੋ ਤੌ ਖਾਵੈ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸੈ ਸਿੰਘ ਪੈ ਨੂਣ ਜੁ ਹੋਈ। ਤਿਸ ਕੋ ਆਖੋਂ ਸ੍ਰਾਦੀ ਸੋਈ। ਰ 
ਲਭੈ ਸਾਗ ਖਾਹਿੰ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ। ਬ੍ਿੱਛਨ ਕੇ ਫਲ ਫੁਲ ਐ ਸੱਕਾਂ॥੯॥ 
ਦੁਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸੁ ਖਾਹਿੰ। ਤੌ ਭੀ ਟਿਕਨੇ ਮਿਲੈ ਸੁ ਨਾਹਿਂ। 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਹੋ ਗਏ ਅਤਿ ਤਬ ਥੋੜੇ। ਕਹੈਂ, 'ਦੂਰ ਜਾਵੈਂ' ਲੈ ਘੋੜੇ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਹਿੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ, ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੌ ਰਜ ਖਾਹਿਂ। 
ਨਹੀਂ ਮਿਲੈ ਤੌ ਮਸਤ ਰਹਿ, ਇਸ ਬਿਧ ਗੁਜਰ ਕਰਾਹਿਂ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੈਲੇ= ਫਿਰੈਂ ਦੇਖਨ ਹਲਕਾਰੇ। ਦੇਖ ਲਿਆਵੈਂ ਫੌਜ ਕੋ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਰ 
ਜਿਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸੁ ਪਾਵਹਿਂੰ। ਭਾਈਬੰਦ” ਤਿਸ ਸਭੈ ਫੜਾਵਹਿੰ॥੧੨॥ 
_ਲਿਖ ਨਿਬਾਬ ਤਬ ਐਸ ਫਿਰਾਵਾ। 'ਲੂਟ ਮਾਫ ਘਰ ਸਿੰਘ ਸੁ ਪਾਵਾ। 

7 (ਪਰਵਨੇ) ਐਂ ਘੋਰ > ਮੁਲ ਲੀ ਘਨ ਦਾ ਟੋਆ ਟੋਲ ਅਤ ਤ ਖਰਾ "ਚ ਵੜ ਕੌ) 
8 ਟਾਨੈਆਂ /ਵੋਚ, /ਸੈਨਾਂ ਭੰਜਨ ਟ. ਭੁੱਲੇ ਡਾਣੰ/ ੫ ਸੱਠ /ਛਿੱਲ %#ੰਦ) ੬ /ਨੋ (ਲਾਂ ਗਾਹੰਦੋ ਨਹ 

ਹਰਕਾਨ?/ ੭ ਨਾਕਾ ਸੱਕੰਨੰ/ ੮ ਘੰਣ (ਲੋ ਨੱਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਟਣ ਘੋਣ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ 7ਆਫਾਂ 2)/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੦੭ 

ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਵੈਂ ਜਿਸ ਕੇ ਕੇਸ। ਰਹਣ ਨ ਦੇਨੋਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ॥੧੩॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਆਇ ਮੋਹਿ” ਬਤਾਵੈ। ਆਇ ਅਨਾਮ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵੈ। 
ਜੋ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕੋਉ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸ। ਦੇਊਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਐ ਬਡ ਖੋਸ'॥੧੪॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

"ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਔ ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਪਚਾਸ। 
ਯਹ ਲਾਲਚ ਤੁਰਕਨ ਦਯੋ, ਤਬ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਨ ਭਯੋ ਨਾਸ਼॥੧੫॥ 
ਜੋਊ ਖੇਤੀ ਕਰਤ ਥੇ, ਸਿੰਘ ਸੁ “ਪਿੰਡਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਤਾਹੂ ਕੋ ਭੀ ਮਾਰਿਓ ਕੋਸ ਦਿੱਸੇ ਸਿਰ ਜਾਹਿੰ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸੋ ਹੁਕਮ ਨਿਬਾਬ ਲਿਖਾਯਾ। ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਲਹੌਰ ਪਠਾਯਾ”। 
'ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਕੇਸਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਤੋ ਨ ਕੋਈ॥੧੭॥ 
ਸਿੰਘਨ ਖੂਨ ਮਾਫ ਹਮ ਕੀਨੇ। ਜਿਤ ਲੱਭੇ ਤਿਤ ਮਾਰਹੁ ਚੀਨੇ”। 
ਲੂਟ ਕੂਟ ਉਸ ਮਾਫ਼ ਹਮ ਕਰੀ। ਹਮਰੀ ਲਿਖਤ ਏ ਜਾਨੋਂ ਖਰੀ'॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਦ ਨਬਾਬ ਲਾਲਚ ਕਹਸੋ, “ਹਿੰਦੁ ਜਟਨ ਬੁਲਾਇ। 
ਦੇਵੈ ਸਿੰਘਨ ਪਕੜ ਕੇ ਲਹੌਰ ਸੁ ਕਈ ਪੁਚਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੰਡਯਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫੜਾਵੈਂ। ਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈਂ'। 
“ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਓਂ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਸੋ ਆਗੇ ਹੁਇ ਸਿੰਘਨ ਫੜਾਵੈ॥੨੦॥ 
“ਹਮਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਇ ਬਾਰ ਲੁਟਾਯਾ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ ਕਾਟ ਸੁਟਾਯਾ। 
ਮਜੀਨੈ ਕੇ ਜੱਟ ਸੁ ਰਾਖੋਂ ਬੈਰ। ਹਮਾਰਾ ਦਾਦਾ ਫੜ ਦਯੋ ਲਹੌਰ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੀਨੋ “ਚਰਖ ਚੜ੍ਹਾਇ ਤਿਨ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ। 
ਨਬਾਬ ਤਬੈ "ਪੋਟ ਪੀੜਿਆ, ਤੜਫ਼ ਮੁਯਾ ਦਿਨ ਰਾਤ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'੧ਕਰਮਾਂ ਛੀਨਾਂ ਛੀਨੀਂ ਰਹੈ। ਬਿਦੋਸੇ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਤ ਵਹੈ। 
ਰਾਜੇ ਸਾਂਹਸੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮਾਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਭਈ ਪੁਕਾਰੇ॥੨੩॥ 
9 ਨੂੰ (ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ?/ ੨ /&ਡਾਂ/ਵੋਚ/ ੨ ਗੇਨਿਆ/ ੬ ਪਛਾਣ ਕੇ ਟੌਲ-ਲੱਤ ਕੰ) ੫ /ਊ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ (ਛਹਤ 
/ਸ/ਹੈਂਦੂਆਂ ਨੇ ਫਤਾਣ ਜਾਂ/ਫੋਰ /ਨੋਰੰਜਨਆਂ ਨੌਂ ਵੇਖੇਂ ਅੱਗੇ?/ ੬ ਜੀੱਤਆਲੇ ਦਾ /ਨੋਰੰਜਨਨ! ਨਸੇ ਨੇ 
“ਤਾਲਾ /ਨੈਘ ਅੰਨਾ ਕੱਟ ਨੂੰ ਛੜਵਇਆ.ਨੀਂ ਤੇ ਅਨਕ /ਸੈਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨੇ' ਮਰ ਕੇ ਲਾਹੱਰ ਨੁਲੇ ਤੱ /ਇਨਾ 
ਹਸ਼ਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਨ? ੭ ਲੋਖ਼ਕ (ਰਤਨ /ਨ% ਭੰਹੂ? ਦਾ /£ਡ ਅੰਰਾਂ ਕੰਟ/ ੮ ਸਰਦਾ ਅਤਾਲ /ਨਘ? 
੯ ਲਰਖੜਾੰ ਤੇ ਝਦੂ /ਦਿੱਤਾ/ 92 /ਏੱਡ' ਘੰਤ ਨਲ) 55 ਛੰਨੇ /ਤ (ਆਨਤਸਰ) ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਸੱਟ? 
“ਲੇੱਥਾਂ ਟਾ ਮੱਲ /ਏਟੇਂ ਪਇਆ /ਨਆ ਤੇ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ-#ਕਾਉਂਣ ਲਈਂ ਆਨੇਹੇ ਲਾਲਚ /ਦੈੱਤੇ ਗਏ? 



੩੦੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੁਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਥੋ ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ। ਤਿਨ ਸੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਨ ਆਪ ਬਨਾਵਾ। 
ਵਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅਕਾਵੈ। ਆਪੇ ਪਕੜੇ ਆਪ ਮਰਾਵੈ॥੨੪॥ 
ਤਿਨਹ ਕਹਾਣੀ ਜਗਤ ਚਲਾਈ। 'ਰਾਮੇ ਦੇਸ ਨ ਜਾਈਓ ਭਾਈ। 
ਹਮ ਰਾਮੇ ਦੇਸ ਨ ਜਾਵਹਿੰਗੇ। ਡੇਲਾ ਬਾਟਾ' ਮਾਝੇ ਕੋ ਖਾਵਹਿੰਗੇ'॥੨੫॥ 
ਰਹਿ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਧਰਮ ਜੁ ਦਾਸ। ਕੀਨੋ ਚਹੈ ਸੋਊ ਸਿੰਘਨ ਨਾਸ। 
“ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਰਹਯੋ ਮੰਡਿਆਲੇ। ਕਰੈ ਸ਼ਿਅਦਬੀ ਆਇ ਦੁਬਾਰਹਿ ਨਾਲੇ॥੨੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਹਿਬ ਰਾਇ ਸੰਧੂ ਹੁਤੋ, ਬਸੈ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਗਾਇ। 
ਫੜ ਫੜ ਸਿੰਘਨ ਵਹ ਕਟੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਲਹੌਰ ਪੁਚਾਇ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਉਨ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ। 
ਆਇ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਲਇਓ ਗਹਾਇ'। ਲਹੌਰ ਮੱਧ ਸੋ ਦੀਓ ਪੁਜਾਇ॥੨੮॥ 

ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਾਖੀ 
(ਮੱਸੇ ਕੋ ਇਮ ਸੀਸ ਉਤਾਰਯੋ...') 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੌਂ ਸੁ ਪੌਰਖਾ ਖਾਲਸੇ ਜਿਮ ਬੋੜਨ ਬਹੁਤੇ ਜੀਤ। 
ਹਮਰੇ ਦਾਦੇ ਥੋ ਕੀਓ “ਮਰਨ ਧਰਮ ਧਰ ਚੀਤ॥੧॥ 
ਨਰਾਬ ਸੁ ਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰੋ, ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਕੀਓ ਜ਼ੋਰ। 
ਇਮ ਮੁਲਖੱਯਨ” ਬੁਲਾਇ ਕੈ ਲਿਖਿਓ ਵਿਚ ਲਹੌਰ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਕੋਉ ਲੁਕਾਵੈ। ਸੋ ਵਹਿ ਅਪਨੀ ਜਾਨ ਗਵਾਵੈ। 
ਆਏ ਸਿੰਘ ਬਤਾਵੈ ਨਾਂਹੀ। ਵੈ ਭੀ ਅਪਨੀ ਜਿੰਦ ਗੁਵਾਹੀ॥੩॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਾਕ ਕਰੇਵੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਹੋਵਨ ਲੇਵੈ। 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਦੇਵੈ ਨਾਜ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋਂ ਤਿਸ ਕਾਜ'॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਘੂਰ ਕਰ, ਦੀਨੇ ਲੋਕ ਡਰਾਇ। 

ਮੀ ਨੀ ਗੰੱਨਮਟਰ ਸਹਿਲ/ਵਚ ਕੰਚਨਾੰਂ ਦਾ ਨਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੱਕਾ ਦਾ. ਸੰਤ 5੭੯੭ (੧੭੪੦ 
2? /ਦਚਾ ਨ ੪#ਤਾਲ /ਸ% ਤੇ ਸੱਕਾ ਨ& ਨੇ ਲਾ ਕੇ /ਇਸ਼ ਟਾ/ਨਿਠ ਵੱਂਦਆ ਆਭ ਤੇ /ਨੇਕੀਨਆ ੭ਹੰਤ/ 

੬ ਨੁ?! /#5/ ੫' ਫੜ /ਨੋਆ/ ੬ ਨਹਾਦਨ ਨਰਲੀਨ/ .੭ ਧਰਮ #ਰ ਮਰਨ ਦੀ/ਨੈਯਤ ਧਾਨੀਸ0 ੮ ਮਲਕਾ 
ਦੈ %7/ ਨੱਕਾਂ ਨੂੰ; ਪਰਜਾ ਨੂੰ/ ੯ ਅਨਨ ਆਨ ਵਾਣ ੧੦ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਕ/ 



ਸੂ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੮੯ 

ਕਈਅਨ ਕੌ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੈ, ਦੀਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੜਾਇ'॥੫॥ ਰ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲੋਕ ਬਤਾਵੈਂ। ਕਈਅਕ ਅਪਨੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵੈਂ। 
ਕਈਕੁ ਦੇਵੈਂ ਆਪੇ ਮਾਰ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਯੋ ਐਸ ਹਵਾਰ”॥੬॥ 
ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਦਿਖਾਵੈਂ ਤੁਰਕ। ਅਨਾਮ ਸੁ ਪਾਵੈਂ ਬਹੁਤੋ ਮੁਰਕਾ। 
ਸਿੰਘ ਮੁਲਖੱਯਨ “ਪਰ ਗਯੋ ਬੈਰ। ਸਿੰਘ ਭੀ ਤਾਂ ਸੋਂ ਕਰੈਂ ਨ ਯੋਰ॥੭॥ 
ਲਰਤ ਮਰਤ ਕਹੁੰ ਲੁਕ ਛਪ ਰਹੈਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਹੀਂ ਤੁਰਤ ਤੁਰਕਨ ਕਹੈਂ। 
ਤਹਿੰ ਸੁਣ ਤੁਰਕ ਤੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਆਵੈਂ। ਤਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਰ ਉਡਾਵੈਂ॥੮॥ 
ਗਮ ਫ਼ੋਡ ਜੁ ਉਜਾੜਨ ਰਹੈਂ। ਗਿਰਦੇ ਗਾਮ ਉਜਾੜਨ ਚਹੈਂ। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਯੋ ਤਰਾਸ£। ਸਿੰਘਨ ਵਤਨੋਂ ਛੋਡਮੋ ਵਾਸ”॥੯॥ 
ਕੋਉ ਜੰਗਲ ਦੱਖਨ ਰੁੱਕੇ। ਕੋਊ ਪੂਰਬ ਪਹਾੜਨ ਲੁੱਕੇ। 
ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰ ਸੋ ਅਤਿ ਦੁਖੀ। ਬਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਯੋਂ ਬਟੇਰਨ ਉਖੀ-॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

੯ਪਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ “ਨਿਕਰ ਕੈ, ਜੈ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ। 
ਰਾਜੇ ਸੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ, ਲਈ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਸੁਨ ਔਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਆਏ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। 
'ਦੇਹ ਵਤਨ ਹਮ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੁਰਕਨ ਡੇਰੇ ਲਾਏ?'॥੧੨॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ : 'ਕਛੁ ਪੁਛ ਨ ਬਾਤ। ਜਿਮ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਕੀਨੋ ਘਾਤ। 
ਮੁਖੋਂ ਕਹੌਂ ਮੁਖ "ਫਟਤਾ ਜਾਵੈ। ਕੰਨੋਂ ਸੁਨੋਂ ਤੋ ਕੰਨ ਦੁਖਾਵੈ॥੧੩॥ 
ਬਾਤ ਚੀਰਤੀ ਛਾਤੀ ਜਾਵੈ। ਨਾ ਕਹੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਨ ਸਮਾਵੈ। 
ਸਰਪ ਚਕੂੰਧਰ ਕੀ ਭਈ ਬਾਤ। ਉਗਲਤ ਬਨੇ ਨ ਬਨੈ ਜਿਮ ਖਾਤ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕੀਓ ਉਪੱਦੂਵ”” ਤੁਰਕ ਬਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ। 
ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਚਨੀਂ=, ਰਖੇ ਤਰਕਨ ਕੋ ਸਰਦਾਰ॥੧੫॥ 
ਮੰਡਿਆਲੀ ਕੋ ਰੰਪੜੋ, ਮੱਸਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ। 
ਕਰੇ ਬਿਅਦਬੀ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਪਾਪੀ ਬਡੋ ਹਰਾਮ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਗੁੱਸਾ ਖਾਯਾ। ਜਨੁ ਕਰ ਬਿਛੁ ਡੰਗ ਲਗਾਯਾ। 
$ ੫ਤ /ਦੱਤੇ ਛੁੱਟ ੪ਫਾ/ਇੱਤੀ/ 2 ਹਫਾਲ ਹਾਲ/ ਤ ਮਲਕ ਸਗੰਨ/ ੪ ਆ/ਨਆ/ ੪ ਓਸ ਮੰਡ 
੬ ਡਰ, #ਤਰਾ/ -੭ ਫਾਸ ਗਾਂਹਣਾ/ ੮ ਅਥ ੯ ਘੜ /#ਤਾ ਟਫਾਦ ਸ੍ ਤਾਲ /ਸਘ? 9੭ /ਨੈਕਲ ਕ/ 

95 ਆਟਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹ ਫਟਦਾ 2?/ 5੭ ਅਆਤਆਚਾਨ, ਲੁਲਨ? 9 ਨਾਲੀ 



੩੧੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਹਜੋ ਸਿੰਘ, 'ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਹੀਂ? ਸੀਸ ਨ ਤਾਂ ਕੋ ਤੋੜਯੋ ਤਾਂਹੀ?॥੧੭॥ 
ਕ੍ਯਾਂ ਸਿੰਘਨ ਤੇਂ ਸਤ" ਗਯੋ ਦੂਰ। ਕਯਾ ਸਿੰਘਨ ਪੁਰਖਾਰਥ” ਭਯੋ ਕੂਰ”? 
ਤਬ ਉਸ ਸਿੰਘ “ਬਚਨ ਪਲਟਾਯੋ। 'ਕਯਾ ਤੈਂ ਨਠ ਨਹਿੰ ਪੌਰਖ“ ਗਵਾਯੋ'॥੧੮॥ 
ਤੁਮ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨਨ ਨਹਿੰ ਆਏ? ਉਨ ਕੇ ਦੇਤ ਉਲਾਂਭਾ ਕਾਹੇ? 
ਤੁਮ ਭਜਿ ਤੁਰਕਨ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਏ। ਤੁਮਰੇ ਜੈਸੇ ਸਭ ਉਇ ਭਏ॥੧੯॥ 
ਮਰਨੋ ਡਰਿ ਕੈ ਸਭ ਨਠ ਗਏ। ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪਏ। 
ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਨੀਯਤ ਨਾਹੀਂ। ਕਰਤ ਮਸਖਰੀ ਸਿੰਘਨ ਤਾਈਂ ॥੨੦॥ 
ਨਵਾਬ ਪੰਥ ਸਭ ਦੀਓ ਗਵਾਈ। ਸਿੰਘ ਸਨੀਅਤ ਕਹੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। 
ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਉਠ ਜੰਗ ਮਚਾਹੀਂ। ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜਪਾਹੀਂ॥੨੧॥ 
ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਉਠ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਹੈਂ। ਲੁਟ ਕੁਟ ਨਿਤ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੈਂ। 
_ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਕਰਾਵੈਂ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਸੀਸ ਚੜ੍ਹਾਵੈਂ। 
ਅਬ ਹੈਂ 'ਤੁਮ ਹੀ ਸੇ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਗਏ ਨੱਠ ਕਰ “ਲੰਬੀ ਡਿੰਘ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਚਿਪ ਲਗੀ, ਜਨੁ ਕਰ ਬਿਛੂ ਡਾਂਕ। 
ਤਨ ਮਨ ਅਚਬੀ ਬਹੁ ਲਗੀ, ਚਿਤ ਧਾਰਯੋ ਮਰਨ ਨਿਸਾਂਕ"2॥੨੩॥ 

ਸਰਨਾ॥ 

ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਵਾਲ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਖਾਣ ਥੋ। 
ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਲ, ਆਯੋ ਦੂਜੋ ਸਿਦਕ ਕਰ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਠ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ। ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਸਿੰਘ ਆਗਯਾ ਪਾਈ। 
'ਹਮ ਮਾਰੈਂ ਜਾਇ ਤੁਰਕਨ ਤਾਈਂ। ਚਰਨ ਛੁਹੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਆਈ॥੨੫॥ 
ਜੇ ਕਰ ਸੀਸ ਲਗੇ ਗੁਰ ਅਰਥ। ਧੰਨ ਜਨਮ ਧੰਨ ਮਰਣ ਸਮਰਥ। 
ਤੁਰਕਨ "'ਲਚਨੈ ਮਰਨੋਂ ਡਰੇ। ਧ੍ਰਿਕ ਤਿਸ ਜਨਨੀ” ਧ੍ਰਿਕ ਪਿਤ ਕਰੇ॥੨੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਜਾ ਡਰਪਨਾ ਲੇ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇਧਾਰ। 
ਜਬ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾਂਦ ਲੈ ਤੁਰੇ ਮਰਨੋਂ ਡਰੇ ਨ ਨਾਰ'॥੨੭॥ 
9 ਸੱਤਾ ਕਲ, #ਕਤ) 2 /ਨਸ਼ਾਰਲ, ਇੱਦ% ਲਤਨ/ ਤ ਕੂ ਡੂਠ/ & ਪਲਟਵਾਂ ਸਵਾਲ /ਦੱਤਾ/ 
੪ #ਰਦਊੰਘਨਾ। ਮਰਦਾਨਗਾਮ ੬ ਤੋਰੇ ਲੇਹ ਨੰ (ਲੋ ਗੰਹ ਗਏ ਹਨ?)/ ੭ ਲੱਨ ਛਾਲਾਂ ਆਰ ਕੰ? 
€ ਸਾਰ ਛਨੰ/ ੯ ੪ਠਲਨਨ 5੦ /ਨੋਡਕ ਹੱ ਕੂ /ਨਡਰ 2 ਕੰ) 55 ਲੜਨ ਮ#ਰਨ ਤੱ? ੧੨ ਮਤਾ/ 
52 /ਨੈਧਉਂਰਾ-ਨੰਹੂਰ, ਨਤੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਦਾੰ ਲੱਲਾ ਨਾਲ਼ ਡੜ-ਮਰਨ ਲਈ /ਏਕਾ ਝਾਲਾੰ /ਵੇਚਾ ਨੀ ਛਲ, 
#ਹਨ ਛੱਲ ਨਖਾਨਾੀਂ ਅਤੇ ਚਾਈੰਲ ਆਏ ਰੱ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ੫ਤੀਂ ਦੇ ਅੰ ਤੇ ਆਰ ਦਾ /ਟਿੱਕਾ 
(ਭਲਕ) ਲਾ ਕੋ ਲਾਯਾੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੰ ਮਰਤਾੰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ /ਲਤਾ ਲੀਂ ਪਰਕਰਆ ਕਰ ਕੇ ਕੁਟਾਂਲ ਦੋ 
ਲੰਕਾਂ ਤੇ ਨੰਹਰ /ਛੜਕਦਾਂ ਨੰ ਤੇ /ਓਤਾ /ਵੇਜ ਸੜ ਮਰਦਾਂ .ਨੀ/' /ਦੋਲਂ “ ਮਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਡਰਮਨਾ ਜਸ਼ 
ਹੱਲ ਸਧਰਾਂ ਲੱਨ'- ਸ਼ਲੰਕ ਕਲੀਨ, ਪੰਨਾ 5੩੬੮// 



ਕਗਜਕਓਰਿਸਿ ਤਮ 
ਚੌਪਈ॥ ਰਾ 

ਕਰਮ ਕੂਮ ਕਰ ਸਿੰਘ ਵਤਨੀ ਆਏ। ਅੰਮਰਤਸਰ ਢਿਗ ਫਿਰਨ ਨ ਪਾਏ। 
ਕਰੀ ਸੋਚ ਕਛੁ ਜਤਨ ਕਮਈਏ। ਟਕੇ ਭਰਨ ਕੋ ਰੂਪ ਬਨਈਏ॥੨੮॥ ` 

ਦੋਹਰਾ॥ -.- 

ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ: 'ਹਮ ਜਿਮ ਪੁਜੈਂ ਕੁਈ ਸਤਿਗੁਰ! ਬਾਤ ਬਨਾਉ। 
ਜਾਇ ਮੱਸੇ ਕੋ ਸਿਰ ਕਟੈਂ', ਨਹਿੰ ਰਸਤੇ ਹੁਇ ਅਟਕਾਉ'॥੨੯॥ ਰ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸੋਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਧੀ ਬਨਾਈ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਬਣਿ ਆਈ। _ 
ਵਗੀ ਪਵਨ ਬਹੁ ਘੱਟਾ ਉਡਾਨਾ। ਇਮ ਕਰ ਲੀਨੋ ਮੁੱਖ ਛਿਪਾਨਾ॥੩੦॥ _ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਭਾਦਵੇ, ਸੂਰਜ ਅਤਿ ਤਪਤਾਇ। 
ਕਦ ਬਰਸੈ ਕਦ ਉੱਜੜੇ, ਬਿਧ ਐਸੀ ਲਈ ਤਕਾਇ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਧੁਪ ਲਗੀ ਫੌਜ ਛਾਵੈਂ ਗਈ। ਕਿਛ ਬਰਖਾ ਕਰ ਡੇਰਨ ਵਈ। 
ਮੱਸੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਗਵਾਯਾ। ਬਿਚੈ ਮਲਾਰਹਿ ਰਾਗ ਅਲਾਯਾ॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋ ਸੁੱਤੋ ਕੋ ਜਾਗਤੋ, ਕਿਨ੍ਹੈ “ਨ ਲਖਿਓ ਭੇਂਦ। 
ਦੁਵਾਜੇ ਦੁਸ਼ਨੀ ਜਾ ਢੁਕੇ, ਉਤਰੇ ਤਹਿੰ ਬਿਨ ਖੇਦ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੋਈ ਵਲ ਦੁਇ ਘੋੜੇ ਲਾਏ। ਦੋਵੈਂ ਬਰਛੇ ਤਹਾਂ ਛਪਾਏ। ਰ 
ਬਲਗਨਾ! ਮਹਿੰ ਤਲਵਾਰ ਲਕੋਈ। ਜਿਮ ਕਰ ਨਾਂਹੀ ਟੋਕੇ ਕੋਈ॥੩੪॥ 
ਕੇ ਜਾਨੈ ਕੋ ਅਏ ਸਿਪਾਹੀ। ਮਾਲ ਲਿਆਏ ਕਰ ਉਗਰਾਹੀ। 
ਪਕਿਛ ਬਾਜੈ ਕਿਛ ਗਾਜੈ ਪਰੇ। ਔਰ ਦੇਖਹਿੰ ਬਹੁ ਨਟਨੀਂ ਖਰੇ?॥੩੫॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤਹਿੰ ਲਗ ਗਯੋ ਦਾਵ। ਸਿੰਘਨ "ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਚੱਕਯੋ ਪਾਵ। 
ਨਿਜ ਜਬਰ ਜਲ ਰਸਨ ਲੀਨ, ਗਿਤ ਨਨ ਦਿਲ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਦੋਉ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਜਾ ਪੁਜੇ, ਜਹਿੰ ਬਾਜੈ ਮਿਰਦੰਗ”। 
6 ਭਾਦਰੱਮਆਹੰਨੇਂ ਟਾਂ /ਇਕ ਖਰੇ ਏਘਾੰਹਨ/ 2 ਨਾ ਸਨਤਆ ਰਾਲ/ = ਹਨੀ ਨੁਕਨਾਨ/ # ਸਗਲਾ 

ਕੱਛਾਂ /ਢੇਚ/ % ਨਾਨੇਆਂ-ਨੱਲੇਆਂ /ਵਲ ਲੇ ਸਨ ਰਾਨ-ਰੰਨ /ਵਲ ਸਤ ਨਨ) ੬ ਨਾਲ ਵੋਸ਼ਵਾ/ 

੭ ਖਲੱਤਾਂ (ਵੈਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ?/ ੮ ਘੋਰ (ਚੱਕ? ਤੇਜ਼ ਕਦਆੰ' ਹੱਠੇ/ ੯ ਅੱਥਾਂ ਤੱ ਅਨੂ ਕਰ /ਇਿੱਤ #ਇਸਦਾ ਕੁਝ 

ਨਾ/ 5੦ ਫੰਲਕਾ ਵਰਗਾ /ਲਕਾ ਸ਼ਾਲ/ 



੩੧੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

_ਕੱਢ ਸਿਰੋਹੀ' ਸਿਰ ਦਈ, ਮੱਸੇ ਕੇ ਨਿਰਸੱੰ੨॥੩੭॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

_ ਮੱਸੇ ਕੋ ਇਮ ਸੀਸ ਉਤਾਰਯੋ। ਜਨੁ ਕਰ ਬੇਲੋਂ ਕਦੁਆ ਟਾਰਯੋਤ। 
ਹੁਤੋ ਜੁ ਜ਼ੇਵਰ ਤਾ ਕੇ ਦਵਾਰੇਂ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਯੋ ਉਤਾਰੇ॥੩੮॥ 
ਤੌ ਲੌ ਸ਼ੋਰ ਭਯੋ ਅਤਿ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਘੋੜਨ ਚੜ੍ਹ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। 
ਛੇੜ ਸੁ ਘੋੜੇ ਰਲ ਗਏ ਝੱਲ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਈ ਮੱਸੇ ਕੀ ਗੱਲ॥੩੯॥ 
ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਕਰ ਰੌਲਾ ਭਯੋ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੁਨਤ ਕਿਛੁ ਦਯੋ। 
ਥੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਨ ਕਾਠੀ ਨ ਪਾਈ। ਉਨ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਥੀ ਨਹੀਂ ਕਾਈ॥੪੦॥ 
ਰਹਿਤ ਹੁਤੀ ਤਿਹ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗਾਫ਼ਲ ਕਰ ਮੌਜ। 
ਅਲਸਾਨੇ“ ਦੋਪਹਿਰੇ ਮਾਂਹਿ। ਨੀਂਦ ਦਬਾਏ ਫਿਰੈ' ਤਹਾਂਹਿ॥੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਾਨੀ ਪਾਇ ਹਥਯਾਰ ਲੈ, ਤੌ ਲੈ ਸਿੰਘ ਗਏ ਦੂਰ। 
ਮਾਰਯੋ ਸੁਨ ਫੁਜਦਾਰ ਕੋ, ਹਾਰੇ ਦੁਖੀ ਵਿਸੂਰ॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਭਯੋ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਮਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਸੰਤਯੋ। 
ਮੱਸੇ ਕੋ ਜੁ ਹੁਤੋ ਪਰਵਾਰ। ਲਹੌਰ ਜਾਇ ਤਿਨ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ॥੪੩॥ 
'ਹਮਰੇ ਖੂਨੀ ਪਕੜ ਮੰਗਾਵੋ। ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਰ ਤਿਨ ਕੋ ਕਟਵਾਵੋ। 
ਨਾਤਰ? ਹਮ ਜਾਵੈਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਰੀ ਨਵਾਬੀ ਤੁਮ ਨੈ ਢਿੱਲੀ॥੪੪॥ 
ਜਬ ਨਬਾਬ ਨੇ ਯੋਂ ਸੁਨ ਪਾਯੋ! 'ਸਿੰਘਨ ਮੱਸਾ ਮਾਰ ਗੁਵਾਯੋ। 
ਪਰੇ ਗਿਰਝ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨੋਂ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਕਿਨੈ ਨ ਜਾਨੋਂ॥੪੫॥ 
ਕਿਨੈਂ ਨ ਜਾਨੇ ਵਹਿ ਕਹਿੰ.ਰਹੇਂ। ਕਿਨੈ ਨ ਜਾਨਯੋ ਵੈ ਕਹਿ ਗਏ।' 
ਐਸੀ ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਧਰਹਰੀ। ਮਛਲੀ ਜਲ ਬਿਨ ਜਿਮ ਤਰਫਰੀ“॥੪੬॥ 
ਕਹੇ, 'ਮੰਗਾਵੇਂ ਪਰਜਾ ਸਾਰੀ। ਗਏ ਜੁ ਹਮਰੇ ਲਿਖ ਦਰਬਾਰੀ। 
ਜਾ ਕਰ ਹਮ ਤੇ ਖਾਹਿੰ ਜਗੀਰ। ਅਬ ਉਨ ਕੇ ਕਰ "ਦੇਹੁ ਤਗੀਰ'॥੪੭॥ 
ਨਿਰੰਜਨੀਆਂ ਹਰਭਗਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਰਮਾਂ ਛੀਨਾਂ ਸਾਥੇ ਆਇਆ। 
ਰਾਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੱਦ ਮੰਗਾਯਾ। ਜੋਧ ਨਗਰੀਏ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਯਾ॥੪੮॥ 
ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਜੀਨੀਏ ਆਏ। ਸੋ ਇਨ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁਤ ਅਕਾਏ। 

5 /ਨਠੰਟੀੰ (ਰਾਜਸਥਾਨ)? ਨਗਰ ਦਾ ਲਣਾੰਂ ਹੌਲੀਂ ਤਲਫਾਨ, ਲੋ ਲਹਤ ਕਾਟ ਕਰਦਾਂ 2/ /ਲਹ ਟਂ ਛੱਲਾਦਾ 
__#ੜਵਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦੋ ਪੰਤਿਆਂ #ਵੇਚਕਾਨ ਕੱਚਾ ਲੱਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ /ਵ%` ਸਾਨ ਸ਼ਠਟਾਂ .ਸੈਫਾ 

_ ਸੇ... ਅੜ ਘੰਨਾ.੭%੭// 2 /ਨੈਧ=ਕ ਹੈਂ ਕੰ/ ਤ ਲ/ਨਆ/ ੪ ਦੁਆਲੇ ਦਾਲ (ਓਸ ਦੇ ਸਰਾ 
ਓਤ)/ ੫ ਸਸਤਾ ਪਲੇਨ) ੬ ਝਰ-ਝੂਰਾ ਕੰ/ ੭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ/ ੮ ਹੜਹਤਾਂ (ਕੱਥਣ?) /ਛੇੜ ਨਈੰ/ ੯ ਤੜਫਦੀ 

ਹ/ ੭ ਸਦਲ /ਏਆਾ; ਅੰਡ ਕਰ /ਇਆਲਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੧੩ 

ਕਹਿੰ ਲੌ ਸਭ ਹੀ ਲੋਕ ਲਿਖਈਏ। ਅਪਨੇ ਗਿਰਦੇ ਸੋਊ ਗਿਨਈਏ॥੪੯॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹਯੋ ਸੁ ਸਭਨ ਬੁਲਾਇ ਕੈ: 'ਪੈਦਾ ਉਸੈ ਕਰੇਹੁ। 
ਮੱਸਾ ਮਾਰਯੋ ਜਿਨ ਸਿੰਘਨ ਆਨ ਸੁ ਹਮ ਕੋ ਦੇਹੁ॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਤੁਮ ਕੋ ਸਾਥ ਮਿਲਾਵੈਂ। ਤੁਮਰੀ ਭੀ ਹਮ ਜਾਨ ਗੁਵਾਵੈਂ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਜੁੰਮਾ ਤੁਮ ਕੀਆ। ਤੁਮ ਕਹੋ- 'ਸਿੰਘ ਹਮ ਰਹਿਨ ਨ ਦੀਆ॥੫੧॥ 
ਜਹਾਂ ਰਹੈ ਸਿੰਘ ਹਮੈ ਬਤਾਵੋ। ਤਿਸ ਜਾਗਾ ਕੀ ਮਿਟੀ ਪੁਟਾਵੇਂ। 
ਰਹੈਂ ਸਿੰਘ ਜਾ “ਨਗਰੀ ਮਾਂਹੀ। ਕਰੋਂ ਕਤਲ ਕਛੂ ਢੀਲ ਨ ਕਾਹੀ॥੫੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋਊ ਬਤਾਵੈ ਸਿੰਘ ਕੋ, “ਨਾਮ ਧਾਮ ਔ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਦੇਵੇ ਤਿਸੈ ਫੜਾਇ ੩; ਪਾਵੈ ਘਨੋ ਇਨਾਮ'॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰਿਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਐਸੇ ਕਹਯੋ। 'ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਕ ਭੰਗੂ ਭਯੋ। 
ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਦੱਸਿਓ ਗ੍ਰਾਮ। ਅੰਮੁਤਸਰ ਤੈ ਤ੍ਰੈ ਕੋਹ ਠਾਮ॥੫੪॥ 
ਮੀਰ ਸੁਕੰਬਰ ਅਲੀ ਜਗੀਰ। ਸਾਹ ਦਈ ਕਰ ਅਪਨੋ ਪੀਰ।' 
ਨਵਾਬ ਸੁ ਸੱਯਦ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ। ਸਾਥੈ ਦੀਨੋਂ ਉਸੈ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੫੫॥ 
'ਤੁਮਰੋ ਪਿੰਡ ਕਰ ਕਤਲ ਨ ਕਰੋਂ। ਸਿੰਘ ਰਾਖਨ ਤੇਂ ਤੁਮ ਨਹਿਂ ਡਰੋ'॥੫੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫੌਜ ਜਾਇ ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਓ, ਸੱਯਦ ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇਾ। 
ਨੱਥਾ ਖਹਿਰਾ ਪੈਂਚ ਥੋ, ਲੀਨੋ ਸੋਊ ਫੜਾਇ॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੂਰਦੀਨ ਥੋ ਫੌਜ ਸਰਦਾਰ। ਤਿਸ ਨੈ ਐਸੋ ਕੀਓ ਉਚਾਰ। 
'ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ ਛੁਟਤੀ ਨਾਂਹੀ। ਬਿਨ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲਜਾਇ ਯਹਾਂ ਹੀ॥੫੮॥ 
ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੀਜੈ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਚੈ ਨ ਸੋ, ਜੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾ ਜਰ'। 
ਤਬ ਨੱਥੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਕਹੀ। 'ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ॥੫੯॥ 
ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆਹੀ। ਹਮ ਕੋ ਮਾਰੋ ਰਾਖੇ ਚਾਹੀ। ਰ 
ਨੁਰਦੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋ ਕਹਯੋ। 'ਲਯਾਇ ਪੁਤੁ ਤਿਸ ਚਹੈਂ ਤੂੰ ਜੀਓ'॥੬੦॥ 
ਤਬ ਨੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਸੁ ਕੀਓ। 'ਲਯਾਊਂ ਟੌਲ ਜੁ “ਰਾਖੋ ਜੀਓ'। 

$/ਨਸ਼ (ਨਗਰ /ਵੋਚ ਫ?)/ ੭ /ਏਨਮ ਤੇ ਜਗੰਨ/ = 5 ਸਕਹਾ/ £ ਵੱਲ (ਨਗੀੱ.ਨੰ ਚਲਦ2?/ ੫' ਜਾਲ 

ਰਥ (?2) ਤਸੱਲਾੰ ਰੱਲੰ/ 
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ਉਨ ਭਾਖਜੋ, 'ਵਹ ਜੀਵਤ ਨਾਂਹੀ। ਬਚੈ ਉਲਾਦ ਨ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀ ਕਾਹੀ'॥੬੧॥ 
ਬਾਲਕ ਪੈ ਨੱਥਾ ਤਬ ਗਯੋ। ਦੇਖ ਬਾਲਕੇ ਸੀਸ ਹਿਲਯੋ। 
ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਲਕ ਦੇਉ ਫੜਾਇ। ਬਾਲਕ ਤੁਰਤ 'ਦੇਹਿੰਗੇ ਘਾਇ॥੬੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

<_ਫੜਾਇ ਮਰਾਵਾਂ ਬਾਲ ਕੋ, ਬਿਚ ਪੰਚਾਂ ਮਿਲੈ ਨ ਥਾਂਉਂ। 
ਮਾਂਗੇ ਸਿੰਘ” ਨਿਜ ਪੁਤਰ ਕੋ, ਦਰਗਹਿ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਂ'॥੬੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨੱਥੇ ਨੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਬਾਲਕ ਕੇ ਸੰਗ ਮਰਨਾ ਧਾਰਾ। 
ਰਹੈ ਉਲਾਦ ਜਗਤ ਮੈਂ' ਮੇਰੀ। ਸੋਭਾ ਪਾਉ ਜਗਤ ਭਲੇਰੀ'॥੬੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨੱਥੇ “ਕੰਥੇ ਧਰਜੋ ਪੀਫ਼ੋ ਕੰਧ ਟਪਾਇ। 
ਪੰਜ ਪੁਰਖ ਤਿਸ ਸੰਗ ਚਲੇ, ਪਏ ਕਮੋਵੀ" ਰਾਹਿ॥੬੫॥ 
ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਅਰੁ ਭਾਨਜਾ, ਚੂਹੜਾ ਸੰਗ ਦਰਵਾਨ। 
“ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਟੀਟ ਸੈਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਇਕ ਮਦਾਨ॥੬੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਏ ਸੁਨ ਪਾਈ। 'ਨੱਥਾ ਗਯੋ ਸੁ ਕੰਧ ਟਪਾਈ'। 
ਤੁਰਤ ਦੌੜ ਉਨ ਚੁਗਲੀ ਖਾਈ। ਗਯੋ ਨੱਠ ਆਯੋ ਜਿਹ ਤਾਈਂ ॥੬੭॥ 
ਸੋ ਨਠ ਗਏ ਨ ਰਹਿਗੁ ਹਮਾਰੀ। ਚੜ੍ਹੋ ਤੁਰਤ ਤਿਸ ਲਈਏ ਮਾਰੀ'। 
ਸੁਨਤ ਫੌਜ ਤੁਰਤਹ ਚੜ੍ਹ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਇ ਸੁ 'ਪੈੜੇ ਲਈ।੬੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨੱਥੇ ਨੇ ਪੁਨ ਕਹਯੋ, ਲੋਕਨ ਕੌ ਸਮਝਾਇ। 
'ਤੁਮ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੈ ਨਠੋਂ, ਮੈਂ ਰਾਖੋਂ ਫੌਜ ਅਟਕਾਇ'॥੬੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੱਥੇ ਕਹਯੋ 'ਸੁਤ'! ਤੁਮ ਨਠ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਕੰਧੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। 
ਜੇ ਤੁਮ ਬਾਲਕ ਅਬ ਤਜ ਜਾਵੋ। ਤੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਯਾ ਜਗ ਮੇਂ ਪਾਵੋ॥੭੦॥ 
ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਨਠ ਕਰ ਮਰੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ, ਤਿਸ ਤਜਗੇ ਖਰੇ। .__ 
ਮੈਂ ਈਹਾਂ ਰੋਕ ਫੌਜ ਸੁ ਲਰੋਂ”। ਤੁਮ ਕਿਤ ਜਾਇ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਵਰੋਂ॥੭੧॥ ਰ 

7 ਮਰ ਠੌਰਗੇ/ 2 ਮਤਾਲ #% (ਆ ਕੇ ਅਪਣਾ 9ਤਰ ਮਜਨ) ਸੂ ਮਰਯ ਸੱ ਜੌਹਰ ਸਣ ਤੇ 

2/ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਕ ਪਤਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੱਲ ਛੱਡ /ਨਆਆੰ/ = ਚੰਗੰ/ £ ਮੰਝ ਤੇ ਰੱਖ /ਨਿਆ/ ੫ ਮੜਾਕੇ 
ਕੱਠੇ /#ਡ/ ੬ ਤਦੇ ਨਸ਼ਰ ਏੁਘੰਹਠ/ -” ਘੰਤ ਕੱਢ ਲਣਹ “ਤਾ ਕਰ /ਨਆ।7) ਘੰਹਿਲੇ ਖੜਾ ਤੇ 25 
ਨੰਤੈ ਹ# ੮ 2 ੭ਤਰ/ ੯ /ਨਲਕਲ; ਅਨ” 2ਾ।?1/ ਖੜੇ ਸ਼ਲੱਤੈ/ 9੭ ਲੜਦਾ ਹਾ) 55 ਵੜ (/ਕੋਨੋ //ਡ 
/ਵੱਚ ਸਾ ਵੜ?/ 
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ਇਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਦਿਹੋ ਲੁਕੋਇ। ਪਾਛੈ ਤੁਮ ਸਿਰ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਇਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਸੌਂਪ ਹਮ ਗਯੋ। ਤਿਸ ਖਾਤਰ ਹਮ ਮਰਨੋਂ ਭਯੋ'॥੭੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤਬ ਕਹਯੋ, 'ਹਮ ਨਠ ਬਚੈਂ ਸੁ ਨਾਹਿਂ। 
ਮੌਤ ਆਈ ਹਮ ਸੀਸ ਧੈ, ਕਿਮ ਕਰ ਲੁਕੈਂ ਛਿਪਾਹਿ'॥੭੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਲਗ ਫੌਜ ਲਏ ਵੋਹ ਘੇਰ। ਮਾਰੀ ਬੰਦੂਕਨ ਕਰੀ ਨ ਬੇਰ"। 
ਤਬ ਤੇ ਜੱਟ ਮੁੜੇ ਕਰ ਹੂਰ”। ਕਰੇ ਮੁਗਲ ਤਬ ਢਿਗ ਤੇ ਦੂਰ॥੭੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਯੌ ਕਹਯੋ, ਰੰਘੜਨ ਕੋ ਸੁ ਬੁਲਾਇ। 
'ਲੇਵੋਂ ਬਦਲੋ ਅਬ ਤੁਮੀ, ਮੱਸੇ ਕੇ ਜੁ ਭਰਾਇ'॥੭੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਫਿਰ ਰੰਘੜਨ ਹੱਲਾ ਕੀਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਫੇਰਾ ਦੀਆ। 
ਜੱਟਨ ਕੀ ਕਿਛ ਲਗੇ ਨ ਵਾਹ। ਨਹਿ ਹਥਯਾਰ ਬਡ ਜੱਟਨ ਪਾਹ=॥੭੬॥ 
ਇਕ ਪਹਿ ਬਰਛੀ ਇਕ ਪਹਿ ਸੇਲਾਂ। ਦੇਵੈਂ ਰੰਘੜਨ ਛਾਤੀ ਪੇਲ“। 
ਹਾਥ ਚੁਹੜੇ ਕੇ ਡੰਡਾ ਭਾਰੀ। ਮੱਸੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਲਾਯੋ ਕਾਰੀਂ॥੭੭॥ 
ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਬਰਵਾਲੇ” ਰਹੀ। ਮਰਦਨ ਘੋੜਨ ਲਾਈ ਕਹੀਂ। 
ਭਾਜ ਰੰਘੜ ਜਾ ਮੁਗਲਨ ਕਹੈਂ। 'ਹਮ ਤੇ ਜੱਟ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹੈਂ॥੭੮॥ 
ਏਕੋ ਨੱਥਾ ਤੀਰਨ ਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਤਿਸ ਹੁਇ ਪਾਰੇ।' 
ਮੁਗਲ ਕਹੈਂ: 'ਤੁਮ ਮੱਸੇ ਭਾਈ। ਲੇਵੋ ਵੈਰ ਆਪ ਤੁਮ ਜਾਈ॥੭੯॥ 
ਕਯਾ ਤੁਮ "ਹਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ? ਕਿਮ ਤੁਮ ਹਮਰੀ ਓਟ ਤਕਾਈ? 
ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏਂ ਪੈ ਜਾਹੋ। ਜੱਟ ਰੰਘੜ ਦੁਇ ਵੱਲ ਤੇ ਪਾਹੋ''॥੮੦॥ 
ਸੁਨ ਹਰਭਗਤ ਸੁ ਐਸੀ ਕਹੀ। 'ਹਮ ਤੇ ਭੀ ਜੱਟ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ। 
ਮਾਰੇ ਨੱਥਾ ਜਿਸ ਤਨ ਕਾਨੀ। ਮਾਂਗੇ ਨਹਿਂ ਵੈ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਨੀ॥੮੧॥ 
ਹਥਯਾਰ ਫੇਟਨ ਸੋਂ ਸੋ ਨਹਿਂ ਮਰੇ। "ਮਾਰੇ ਗੋਲਿਨ ਛੱਰਰੇ ਭਰੇ। 
ਓਹ ਕਮਾਨੀ” ਬਡੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੀਰ ਰਾਮਤੀਰਥ ਪਾਰ ਪੁਚਾਵੈ॥੮੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਰਭਗਤ ਕਹੀ ਸੋਈ ਕਰੀ, ਮੁਗਲਨ ਕਹੀ" ਚੁਫੇਰ। 
6 ਦਰ; /ਦੱਲ/ ੭ ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ/ = ਕੌਲ? ੪ ਜੇਹਹਾ7 ੫ ਧੱਕੇ ਏੋਣ; ਖੰਡ ਏਣ/ ੬ #ਹਲਕ ਸਾਨ-ਲੰਵਾ/ 
੭ ਦਰਲਾਨ/ ੮ ਸੋ ਲੋਟੇ ਸ਼ਡੇਂ ਵਰਨ (/ਸਆਹਾਂ ਨੀ 2)/ ੯ ਵੋ: ਹਮਲਾ ਕਠੰ/ %੭ ਤੰਨ/ 55 ਛੱਨਿਆਂ 
ਨਾਲ਼ ਭਠੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂ ਜਲ?) ੧੭ ਤਾੰ ਕਮਨ ਚਲਾਓਣ ਵਾਲ, ਤੀਨੀਦਲ਼/ ੧ਤ ਕਹਾਂ ਕਰਨਾ=%ਨਨਾ ਫੱਜ 
ਦਾ ਵਧਣ” ਲੜ੍ਹਾਣੀ ਕਰਨਾ? 
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ਦੋਇ ਚੁਫੇਰੋ ਪਾਸਣਾ' ਲਏ ਚੁਤਰਫੋਂ ਘੇਰ॥੮੩॥ 
ਨੱਥੇ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਨਯੋ, 'ਅਬ ਮਰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨ ਕਾਇ। 
ਮਾਰਨ ਆਏ ਮਾਰੀਏ ਕਯਾ ਰਾਣਾ ਕਯਾ ਰਾਇ॥੮੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੱਥੇ ਤੀਰ ਜਾਂਹਿ ਤਨ ਲਾਯਾ। ਸੋ ਲਗ “ਦੂਸਰ ਓਰ ਸਿਧਾਯਾ। 
ਤਬ ਫਿਰ ਹੋਣਹਾਰ ਯੌਂ ਭਈ। ਉਤਰ ਕਮਾਨ ਉਸ ਚਿੱਲਿਓਂ ਗਈ॥੮੫॥ 
ਕਮਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂ ਸੋ ਨੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਹਥ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੁ ਧਾਰੀ। 
ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਵੈ ਕਰ ਕੇ ਦੌੜ। “ਗਿਰੇ ਤੁਰਕ ਤਿਸ ਹੋਵੈ ਚੌੜ॥੮੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਓਇ ਬੰਦੁਕਨ ਸੋਂ ਹਨੈੱਦ, ਦੇਹਿ ਦੁਰ ਤੇ ਦਾਗ਼“। 
ਇਨ ਪੈ ਫੇਟੇ“ ਹਥਯਾਰ ਥੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਤਿਹ ਤਨ ਲਾਗ॥੮੭॥ 
ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਤੇ ਲਏ, ਘੋੜਨ ਦਏ ਮਿਧਾਇ। 
ੱਥੇ ਭਾਣਜਾ ਇਕ ਬਚਯੋ, ਔਰ ਬਚਯੇ ਸਿੰਘ ਰਾਇ॥੮੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਹਮ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆਈ। ਜਿਮ ਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। 
ਜਬ ਨੱਥੇ ਪਰ ਘੇਜਾ ਪਰਜੋ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਰੌਲਾ ਕਰਯੋ॥੮੯॥ 
ਬਾਲਕ ਨਠ ਨਠ ਚਰਨਨ ਵਰੇ'। ਤਿਨ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰ” ਸੁ ਝਰੇ। 
ਵੈ ਨਠ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਰੈਂ। ਤਿਨ ਸੰਗ ਪੁਜੈ ਨ ਬਾਲਕ ਦੌਰੇ'”॥੯੦॥ 
ਗਿਰਯੋ ਬਾਲ ਤਿਨ ਪਗ ਕੋ ਝਾਗ। ਨਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਦੌੜ ਸੁ ਲਾਗ। 
ਵਾਜ ਬੰਦੂਕਨ ਤੇ ਸੋ ਡਰੈ। ਝਾੜਨ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਕੰਟਨ”" ਵੜੈ॥੯੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਲਕ ਪੈਰਨ ਸੋਂ ਫੜੇਂ, ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਗਿਰੇ ਉਠੇ ਨੱਨੈ ਲੁਕੇ ਬਚਤੋ ਦਿਸੈ ਨ ਕਾਇ॥੯੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਾਲਕ ਕੋ ਭਈ ਖੁਆਰੀ। ਬਾਲਕ ਲਾਗੇ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। 
ਜਬ ਘੋੜਨ ਕੀ ਫੇਟਨ ਗੇਰਾ। ਗਰਦਨ ਪਰ ਮਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ॥੯੩॥ 
ਗਰਦਨ ਕਟ ਕੇ ਘੰਡੀ ਰਹਾਈ। ਗਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਚਲਾਈ। 
ਕਟ ਗਈ ਹੰਸਲੀ ਮੋਢੇ ਤਾਈਂ। ਤੀਜੀ ਸਿਰ ਪਰ ਫੇਰ ਲਗਾਈ॥੯੪॥ 

$ ੫ਹਲੈਆਂ ਤਾੰ? 2 ਦੂਜੇ ਪਹਨੇ ਪਾਨ ਕਰ /ਨਆ/ ਤੇ ਧਰਤ ਤੇ ਝਫਾਲ /ਠਨਾ ੫) # ੭ਆਚਦੇ/ ੫ /ੈਸ਼ਾਨਾ 

ਬੰਦ ਬੰਦੂਨਾ ਚਲਾ /ਦਂਦੋ/ ੬ ਆਰਨ ਵਾਲੋ/ ੭ ਰਾਏ /ਨ%- ਕਰਤਾ ਰਤਨ /ਸੱਘ ਭੰਨ ਦਾ /#ਤਾ/ 

੮ ਵੜਦਾ (ਪੰਨਾਂ/ਵੇਚ)/ ੯ ਝਾੜਦੇਂ (ਸਲਤ ਜਲਾਉੰਦੋ?/ ੧੦ ਦੱਤ ਕ&/ 65 ਕੰਤਿਆਂ/ਵੇਜ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੧੭ 

ਕਾਟ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਮੀਂ ਧਸਾਈ। ਇਮ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਭਈ ਬਚਾਈ। 
ਉਨ ਜਾਨਯੋਂ ਬਾਲਕ ਮਰ ਗਯੋ। ਧੂੜ ਲਪੇਟਯੋ "ਧਰਨੀ ਪਯੋ॥੯੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰਕੂਟ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਜੀਵਤ ਜਾਨਯੋਂ ਨਾਹਿੰ। 
ਇਕ ਸਾਗ ਕੰਬੋਇਨਾ ਬੇਚ ਕੈ, ਤਿਹ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ॥੯੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਲਣ ਬਾਲਕ ਜੀਵਤ ਜਾਨਯੋਂ। ਮੱਧ ਟੋਕਰੀ ਧਰ ਘਰ ਆਨ੍ਯੋਂ। 
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਕਾ ਥਾ ਭਾਈ। ਸੁਣ ਰੁਡਯਾਲੇ। ਮੈਂ ਲੇ ਆਈ॥੯੭॥ 
ਜ਼ਖਮ ਸਿਵਾਏ ਮੋਚੀ ਆਨ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਹਮ ਪਿਤ ਬਚੇ ਪਰਾਨ। 
ਐਸੀ ਬਿਧ ਸਾਖੀ ਯਹ ਭਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਈ॥੯੮॥ 

ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
('ਆਨਾ ਲਾਯਾ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਯਾ ਖੋਤਾ'...) 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਸੁਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾਂ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਨਿੰਦਯਾ ਸੁਨਤ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਤੀ ਸਤੀ ਥੋ ਪੁਣ ਕੋ ਪੁਰੋਂ। ਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਦਿਲ ਕੋ ਸੁਰੋ। 
ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ “ਤਾਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਮਾਝੇ ਮੈਂ ਥੋ ਤਾਂ ਕੋ ਗਰਾਮ॥੨॥ 
ਜਬੈ ਦੀਏ ਥੇ ਸਿੰਘ ਵਹੁ ਮਾਰ। ਦਿਸੇ ਨ ਸੁਨੀਏਂ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ। 
ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਸਭ ਮਰ ਗਲ ਗਏ। ਤੁਰਕਨ ਸਿੰਘ ਖਪਾਇ£ ਸੁ ਦਏ॥੩॥ 
ਦੰਗਾ ਕਰਤ ਨ ਕਹੂੰ ਅਖਾਰਾ”। ਇਮ ਕਰ ਕਹਿੰ 'ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਾ।' 
ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹੂੰ ਵਖ ਰਹਜੇ। ਕਿਨੈ ਫਿਰਤ ਤਿਹ ਦੇਖ ਸੂ ਲਯੋ॥੪॥ 
ਦੇਖਤ ਸੋਉ ਅਚੰਭੇ ਭਯੋ। 'ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਯਹ ਜੀਵਤ ਰਹਜੋ'। 
ਐਸੇ “ਦੇਖਨ ਵਾਰਨ ਕਹਜੋ। 'ਹੋਵਗ ਭੇਖੀ ਕੋਊ ਯਹ ਰਹਮੋ॥੫॥ 

_ ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਸਿੰਘ ਨ ਦੀਸਤ ਹੈਂ ਕਹੂੰ, ਤੁਰਕਨ ਦਏ ਖਪਾਇ'। 
ਦੂਜੇ ਕਹਯੋ, 'ਕੋਈ ਹੋਗ ਯਹ “ਕਾਇਰ ਕੂਰ ਲੁਕਾਇ॥੬॥ 

ਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ /ਡੱਨ //%7 > ਆਗ ਵੈਚਣ ਵਾਲਾਂ ਕੰਕੋਇਣ? ਆਲ਼ਣ? = ਕੰਨਾਂ ਨਠ) # ਨੁਰਮਨ 
ਲਹਾਦਰ/ ੫ /ਤਸ ਦਾ. ਇਸ ਦਾ/ ੬ ਆਨ-੭ਕਾਨ /ਦੱਤ/ ੭” ਅਖਾੜਾ, ਮੱਨ-ਭੌਤ/ ੮ ਦੇਖ਼ਣ ਵਲੇਆਂ ਨੂੰ/ 
੯ ਡਰ੪ਕ ਤੇ ਭਨ/ “ਆਨ'ਤਰ”- ਮਰਨੇ ਤੋੰ ਭਾਲਕ ਗਾਹ ਨਲੰ/ ਲੋਇ ਨ ਤਲ ਹੀ ਜਾਨਤ ਭਯੌ/' 
/#ਨਤਰ-- ਡਰ #ਟਾਨ/ 



੩੧੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਲਸੋ ਸੋਊ, ਜੁ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰੈ। ਖਾਲਸੋ ਸੋਊ, ਨ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ। 
ਖਾਲਸੋ ਸੋਊ, ਜੁ ਦੰਗਾ ਮਚਾਵੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਊ, ਜੋ ਸੀਸ ਲਗਾਵੈ'॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਂ ਸੁਨੀ, ਰਹਜੋ ਤਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਇ। 
'ਜਨੁ ਬਿੱਛੂ ਕੋ ਡੱਕ" ਲਗਯੇ, ਲਗੀ ਬੋਲੀ ਸਿੰਘ ਸੋਇ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਚਿੱਤ ਯਹ ਨਿਸਚੈ ਧਾਰੀ। 'ਸੀਸ ਲਗੇ ਬਿਨ ਗਲ ਨਹਿਂ ਕਾਰੀ”। 
ਸੀਸ ਲਗਾਏ ਚਰਚਾ ਹੋਇ। ਜਗ ਯੋ ਜਾਨੈ ਖਾਲਸੋ ਸੋਇ॥੯॥ 
ਅਬ ਈਹਾਂ ਕਿਛ ਦੰਗਾ ਮਚਾਈਏ। ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੈ, ਝੂਠੇ ਕਰਾਈਏ। 
ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਇ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਇ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਰਾਹਿ ਸਰਾਂਇ ਡੇਰਾ ਦੀਓ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੀਓ ਬ਼ਨਾਇ। 
=ਲੜਕਨ ਜੈਸੀ ਖੇਲ ਜਜੋਂ, ਗੜ੍ਹਾ ਧਰਾਯੋ ਨਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਜਗਾਤ“ ਲਗਾਈ। ਦੂਜੋ ਸਿੰਘ ਰੰਘੜੇਟੋ ਭਯੋ ਆਈ। 
ਦੋਉਅਨ ਰੌਲਾ ਦੀਓ ਮਚਾਇ। ਖਬਰ ਲਹੌਰ ਜਿਮ ਪੁੱਜੇ ਜਾਇ॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਚਿਠੀ ਥੀ ਤਿਨ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਜਲ ਜਾਇ। 
ਚੜ੍ਹ ਫੌਜ ਜਿਮ ਤੁਰਤ ਹੀ, ਕਛੂ ਨ ਦੇਰ ਲਗਾਇ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਯਂ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਹਥ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਵਿਚ ਰਾਹ ਖੜੋਤਾ। 
ਆਨਾ ਲਾਯਾ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਯਾ ਖੋਤਾ। 
ਆਖ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋਂ ਨੂੰ ਯੋ ਆਖੋ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ'॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਵਾਬ ਕੀ ਖਾਨੋਂ ਬਡੀ ਸੁ ਭੈਣ। 
ਫਰਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਂ ਕੀ ਇਸਤਰੀ, ਖਾਲਸੇ ਬਡ ਦੁਖ ਦੈਣ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਨੋਂ ਸੁਨ ਦਈ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਢਿਗ? ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ। ਰ 

੪ ਸ਼ਕਾਤ, “ਨਲ? ੬ ਖਾਨ ਝਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੜਾ ਲਾਹੱਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਲੇ ਫਰਲ਼ੱਲਾ ਥਾਂ ਨਾਲ਼ 

/ਵੋਆਾ ਹੱਈੰ.ਨੰ/ ੭ ਨੰੜੋ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੧੯ 

ਖੜੋ ਸਿੰਘ ਇਕ ਥੋ ਤਿਹ ਥਾਇ। ਦੂਜੋ ਚਲਯੋ ਥੋਂ 'ਰਮਣੇ ਦਾਇ॥੧੬॥ 
ਦੇਖ ਫੌਜ ਮੁੜ ਆਯੋ ਸੋਇ। ਲਲਕਾਰੋ ਦੀਨ ਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲੋਇ। 
ਇਮ ਦੋਉ ਸਿੰਘ ਭਏ ਤਿਆਰ। ਹੱਥ ਇਕ ਸੋਟਾ ਗਲ ਤਲਵਾਰ॥੧੭॥ 
ਦੁਜੇ ਹਥ ਨੇਜਾ “ਇਕ ਫਲਾ। ਕਿਲੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਲ ਖਲਾ। 
ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਯੌਂ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰੇ। 'ਲਰ” ਨ ਮਰੋ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਹਮ ਨਾਰੇ“॥੧੮॥ 
ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਸੰਗ ਨਵਾਬ ਮਿਲਾਉਂ। ਜਾਂ-ਬਖੁਸ਼ੀ“ ਕਰ ਤੁਝੈ ਛਡਾਉਂ'। 
ਸਿੰਘ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਕਬ ਜਾਨ ਬਚਾਵੈਂ। ਹਮ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਆਪ ਤਕਾਵੈ'॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਮ ਸੋਂ ਲਰਨਾ ਝਬ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰਾਇ। 
ਤੁਮ ਹੱਥਜਾਰ ਸੁ ਹਥ ਰਖੋ, ਹਮ ਸੋਟੇ ਲਾਵੈ ਧਾਇ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖੋ ਸੋਟੇ ਸੋਂ ਕਯਾ ਹਮ ਤੇ ਸਰੇ। ਕਯਾ ਕਯਾ ਹਿੱਮਤ ਹਮ ਤੁਮ ਕਰੇ”। 
ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਕਹੈ, 'ਚਲ ਹਮਰੇ ਸਾਥ। ਹਮ ਤੁਮੈਂ ਕਰਾਵੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਤ'॥੨੧॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਤੁਮ ਕਯਾ ਗੱਲ। ਕਰੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਅਗੇ ਸੁ ਚੱਲ। 
ਹਮ ਤੁਮ ਸੋਂ ਅਬ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਮੇਲ। ਸੋਟੇ ਢੀਮ ਮਿਲਾਵੈਂ ਸੇਲਾ॥੨੨॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਹਮ ਆਵਤ ਹੈਂ ਪਾਸ ਤੁਮ, “ਕਹਯੋ ਨ ਖਬਰ ਹਮ ਕੀਨ।' 
ਦੌੜ ਕਰੀ ਤਿਨ ਸ਼ੇਰ ਜਿਉਂ ਖੜੋ ਤਹਾਂ ਜਾ ਲੀਨ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੌੜ ਸਿੰਘਨ ਤਬ ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਏ। ਹਥ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤੁਰਕ ਨ ਆਏ। 
ਸੋਟੇ ਢੀਮ ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਚਲਾਈ। ਤੁਰਕ ਸੁ ਘੋੜੇ ਗਏ ਹਿਲਾਈ॥੨੪॥ 
ਤੁਰਕ ਜਿੰਦ ਕੋ ਚਹੈਂ ਬਚਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਦ ਨ ਕਾਈ। 
ਜਿਧਰੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰਕਨ ਆਵੈਂ। ਸਿੰਘ ਸੁ ਦੌੜ “ਉਤਹਿ ਵਲ ਧਾਵੈਂ॥੨੫॥ 
ਪਹੁੰਚ ਸੁ ਤੁਰਕਨ ਸ਼ਸਤੁ ਲਗਾਵੈਂ। ਅਪਨੇ ਨਾਂਹ ਸਰੀਰ ਬਚਾਵੈ'। 
ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਚਿਰਾਵੈਂ। ਲਗੈ ਸ਼ਸਤੁ ਤਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਵੈਂ॥੨੬॥ 
ਸੌਂਚੀ ਖੇਲ ਖੋਲੈਂ ਜਨੁ“ ਸਿੰਘ। ਭਰੈਂ ਛੋਟੀ ਕਤ ਲੰਬੀ ਡਿੰਘ। 
ਤੁਰਕ ਭੀ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰੈਂ। ਮਾਰ ਘੋੜਨ ਚਹਿ 'ਫੇਟਨ ਡਾਰੈਂ॥੨੭॥ 

6 #ਫਰਨ ਤਰਨ #ਚੌਤੇ ਲਾਣਾ ਲੰਦਨ ਲਾਣਾ ੨ /ਇਕ ਫਲ ਵਾਲ /ਇਕਾ ਕੰ ਵਾਲਾ) ੨ ਲਤੇਂ ਮਠੋਂ ਨ) 

2 ਨਾਲ ਨਾਠ/ ੫ ਤੇਰਾਂ ਜਾਨ ਨਲਵਾ ਏਵਾਨਾ/ ੬ ਸੋਨ: ਬਰਛੇ ਭਾਲ/ ੭ /ਫੋਰ ਨਾ ਕਾਂਹਣ” ਆਸਾਂ ਤੈਨ 

ਕੜਰ ਨਹਾ. ਕੱਠੀ? ੮ ਇਨੇ ਪਲੇ) ੯ ਲਾਣ/ ੭ ਕਦਮ) 55 ਫੈਟਾ ਚੜਦੇ (ਆੱਤਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ 
ਭਣੀ?/ 



੩੨੦ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਸਿੰਘ ਉਨੈਂ ਕਬ ਗਿਰ ਪੜੈਂ, ਕਬ ਫਿਰ ਜਾਹਿ ਖਲੋਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਹਥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ "ਲਖ, ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਡਰੈਂ ਨ ਤੋਇ॥੨੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਕਰੈਂ ਨਹਿ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਡਰੈ ਨ ਤੁਰਕ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰੀ। 
ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਬਢਯੋ ਹੁਲਾਸ। ਲਖ ਖਾਲੀ ਉਨ ਮਰਨ ਪਿਆਸ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਚਾਮ ਮਾਸ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗੈ ਤੋ ਸਿੰਘ ਮਾਨੈ ਨਾਂਹਿ। 
ਹਾਡ ਲਗੈ ਤਬ ਬਲ ਘਟੈ ਤਬ ਸਿੰਘ ਕਛੁ ਕੁ ਥਕਾਹਿੰ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੀਰ ਲਗੈ ਸਿੰਘ “ਪੱਟ ਸਿਟਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸੋ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਾਵੈਂ। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਧ੍ਰਿਗ ਤੁਮਰੇ ਤੀਰ। ਹਮਰੋ ਚੀਰ ਨ ਸਕੈਂ ਸਰੀਰ'॥੩੧॥ 
ਤਬ ਲਾਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਨ। ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਸੋਂ ਰੋਕੈਂ ਤਾਨ। 
ਦੋਊਉਅਨ ਸਿੰਘਨ ਲਈ ਪਿਠ ਜੋੜ। ਸੋਟਨ ਸੋਂ ਦਏ ਘੋੜੇ ਮੋੜ॥੩੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਘੋੜੇ ਛਡ ਪਜਾਦੇ ਭਏ, ਡਾਹੈਂ ਆਗੈ ਢਾਲ। 
ਸੋਟਨ ਸੋਂ ਉਨ ਢਾਲ ਕੋ, ਕੀਨੋ ਬੁਰੋ ਹਵਾਲ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਮਾਨੀ ਆਨ। ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਨਾ ਪਾਵੈਂ ਤਾਨ“। 
ਤੌ ਤੁਰਕਨ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰੀ। ਲਾਵੈ ਸਿੰਘਨ ਗੋਲੀ ਭਾਰੀ॥੩੪॥ 
ਜਹਾਂ ਲਗੈ ਹੱਡ ਦੇਵੈ ਤੋੜ। ਸੋਟੇ ਲਾਵੈਂ ਹਥ ਦੈਂ ਫੋੜ। 
ਸਿੰਘਨ ਸੋਟੇ ਹਥ ਖੱਬੇ ਫੜੇ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਲੰਗੜੇ ਕਰੇ॥੩੫॥ 
ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਟੰਗ ਦਈ ਤੋੜ। ਕਹੈਂ ਸਿੰਘਨ 'ਅਬ ਮਿਲੋ ਹਥ ਜੋੜ। 
ਤੁਮਰੀ ਅਬ ਹਮ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਨ। ਰਖੋਂ ਤੁਮੈਂ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ'॥੩੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਉਠੇ ਇਕ ਟੰਗ ਸਿਉਂ, ਇਕ ਟੰਗਨ ਕੀ ਤੋਰ। 
ਖਾਯੈ? ਵਤ ਕਰਲਾਂ₹ ਕਰੈਂ, ਮਾਰ ਸੋਟਨ ਸਿਰ ਦਯੋ ਫੋਰ॥੩੭॥ 

9 ਵੇਖ ਕੇ ਵੰ/ 2 ਤਾਂ ਵੰ/ ਤ 9 ੬ £ੱਟ ਸ਼ਟਦੇ/ ੫ ਛਲ ਕਾਲੂ (ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਕਦੋ?/ ੬ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 

-੭ (ਛਾ? ਖ਼ਾਲਕ, ੫ਤੰਗਾ; /ਟੱਡਾ/ ੮ ਤਮਾਸ਼ਾ /ਨੈਤ ਨਲ (ਪਤੰਨੇ ਵਾ ਨੱਚਦੋ?/ ੯ ਛੱਤ, ਭੰਨ (/ਦੱਤਾ)/ 

“ਨੱਘਾਂ ਦੀ ਸੜ ਸਾਨ-ਆਲਾੰ ਤੋ ਲੱਨ ਨੂੰ ਖੜ ਸ਼ਮਡਣ ਦਾ ਸ਼ੰਦਰ /ਇਸ /ਨਿਤੇਆ ਹ/ 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੨੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਡਿਗ ਪਏ। ਗੋਡਨ ਕੂੰਨ' “ਉਤੈ ਵਲ ਗਏ। 
ਸਿੰਘਨ ਉਨ ਤੈ ਮੁੜੀ ਨ ਆਂਖ। ਐਸੇ ਗਏ ਬਡੇ ਹਮ ਆਖ॥੩੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਖਾਂ ਤਾਂ ਸੋਈ ਮੋੜੇ, ਜਿਸ ਚਿਤ ਕਿਛੁ ਸੰਕਾਇ। 
ਜਿਨ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਤਜੀ, ਨਹਿ ਵਹਿ ਆਂਖ ਚੁਰਾਇ॥੩੯॥ 
ਸਨਮੁਖ ਸੂਰੇ ਭਿੜਤ ਹੈਂ, ਆਂਖਨ ਆਂਖ ਮਿਲਾਇ। 
ਲਾਲੀ ਮੁਖ “ਕੁਜ ਫਰਕ ਹੈਂ, ਮੁਖ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਾਇੰ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਟੂਕ ਟੂਕ ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਕਰੇ। ਮਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਨ ਹੋਵੈ ਖਰੇਂ"। 
ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਉਸ ਭਾਈ॥੪੧॥ 
ਜਾਇ ਰਲੇ ਵੈ ਸ਼ਹੀਦਨ ਡੇਰੇ। ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ” ਫੜ ਜਿਨ ਘੇਰੇ। 
ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਡੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਸੋਈ ਕਹੀ॥੪੨॥ 

ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਸਾਖੀ 
(ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇਮ ਚਰਚਾ ਭਈ। ਸੂਰਨ ਕੋ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਨਈ। ) 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਬ ਸਾਖੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਇ। 
ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ ਭਯੋ ਜਾਤ ਤੁਖਾਣ ਕਹਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਰਸ ਬਾਰਾਂ ਕੋ ਜਬ ਵਹ ਭਯੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਵਾਹ? ਸੁ ਦਯੋ। 
ਚਾਉ ਉਪਜਸੋ ਉਸ ਚਿਤ ਮੈਂ ਆਇ। ਲਈ ਪਾਹੁਲ ਅੰਮੁਤਸਰ ਜਾਇ॥੨॥ 
ਜਹਿੰ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਇਕਠੀ ਹੋਇ। ਜਿਮ ਤਿਮ ਕਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋਇ। 
ਜੇ ਕੋ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕੇ ਘਰ ਆਵੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੀ ਵਹਿ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੈ॥੩॥ 
ਸੋ ਸ਼ੁਹਰਤ ਚੁਗਲਨ ਪੈ ਗਈ। ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਇ ਚੁਗਲਨ ਸੰਗ ਲਈ। 
ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਤੋ ਨ ਵਹਿ ਘਰ ਸਿੱਖ! ਇਮ ਕਰ ਉਨ ਕੋ ਪਰਯੋ ਨ ਦਿੱਖ॥੪॥ 
ਫੌਜ ਮੁੜੀ ਜਬ ਉਤ ਤੇ ਗਈ। ਵਹੀ ਖਬਰ ਉਸ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਭਈ। 
ਇਸੀ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਸ ਬਡ ਲਏ ਹਾਵੇ॥੫॥ 
9 ਨੁਹਣੀਆ! ਆਰਕਾ/ ੨ ਲੇ ਪਨੇ/ = ਠਾਹਾਂ /ਡੱਲੋ? ਫਰਕਏ ਹਨ) ੬ ਟੱਕ-ਟੱਕ ਕੈ ਟੱਟੋ-ਟੱਟੇ ਕਰ 
ਕ/ ੪ ਖੜੇ (#ਤਾਂ /ਕੈਧਰੰ ਛੌਰ ਖਲੋ ਲਾਣ?/ ੬ ਘਨੰਭਰ/ 2 ਈਨ ਨੂੰ /ਵੇਆਹ /ਦੱਤਾ/ ੮ ਨਾ /ਨਸਆ 



੩੨੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਉਸ ਇਮ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ ਕਯਾ ਠਾਮ। 
ਹਮ ਹੈਂ ਜਾਤ ਕਮੀਨਨੀ, ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸੋਂ ਕਜਾ ਕਾਮ?॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਹੋਇ ਲੈਣ ਚਹੈਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਹਮ ਕਮੀਨਨ ਘਰ ਸੋ ਕਦ ਆਈ। 
ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੋ ਜੱਟ ਕਮਾਹਿਂ। ਆਪੇ ਬੀਜੈਂ ਆਪੇ ਖਾਹਿਂ॥੭॥ 
ਹਮ ਤੋ ਆਹਿਂ ਕਮੀਨੀ ਜਾਤ। ਹਮ ਮਿਲੈ ਮਜੂਰੀ ਆਛੀ ਬਾਤ'। 
ਯਹਿ ਚਿਤ ਧਰ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਘਰ ਲਯਾਏ। ਉਸ ਸੋਂ ਚਾਹਤ ਦਗਾ ਕਮਾਏ॥੮॥ 
ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾਇ ਪਿਲਾਈ। ਉਸ ਕੋ ਗੂਧੋ" ਲੀਯੋ ਕਰਾਈ। 
ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਸਭ ਉਸ ਭੁਲ ਗਈ। ਸੀਸ ਮੁੰਡਾਯੋ ਸਦ ਕੇ ਨਈ2॥੯॥ 
ਗਯੋ ਅਮਲ ਉਸ ਹੋਤੀ ਪ੍ਰਾਤ। ਫੇਰਯੋ ਉਨ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਹਾਥ। 
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਾਨਯੋਂ ਪਾਪ। ਉਨ ਚਿਤ ਧਾਰਯੋ ਕਰਨੋਂ ਖਾਪ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਿ ਬਿਚਾਰਿਓ, 'ਇਨ ਮਾਰਨ ਬਡ ਪਾਪ'। 
ਦੌੜ “ਕੂਪ ਮੈਂ ਜਾ ਪੜਾ ਮਰਨ ਧਾਰ ਚਿਤ ਆਪ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਲੋਕਨ ਨੇ ਲੱਜ ਫਰਾਹੀ£। ਚਹੈ ਮਰਯੋ ਵਹਿ ਫੜਯੋ ਸੁ ਨਾਂਹੀ। 
ਉਲਟ ਪਲਟ ਹੁਇ ਡੂਬਯੋ ਚਹੈ। ਨੀਰ ਨ ਡੋਬੈ ਊਪਰ ਬਹੈ॥੧੨॥ 
ਤਬ ਉਸ ਭਾਈ “ਖੂਹ ਮਧ ਬੜਾ। ਫੜੀ ਲਜ ਪੁਨ” ਵਹਿ ਭੀ ਫੜਾ। 
“ਤੌ ਲੌ ਏਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹੈ ਆਖ ਕਰ ਇਮ ਸਮਝਾਈ॥੧੩॥ 
'ਮਰਨੋਂ ਹੈ ਮਰ ਤੁਰਕਨ "ਸਿਰ ਚਰ। ਔਰ ਮੌਤ ਕਯੋਂ ਮਰੈਂ ਬਜਰਥ"" ਕਰ। 
ਜਿਨ ਤੁਰਕਨ ਗੁਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਏ। ਹਿੰਦੁਨ ਕੇ ਚਹਿਂ ਤੁਰਕ ਬਨਾਏ॥੧੪॥ 
ਹੈ ਤੁਰਕਨ ਲਰ ਮਰਨੋ ਭਲੋ। ਨਿਕਲ ਕੂਏ ਸੋਂ ਸਿੰਘਨ ਰਲੋ। 
ਮਾਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਹੋਵੋ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਮਰੀ ਤੁਮ ਕੋ ਯਹੀ ਤਕੀਦ'॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲਈ, ਨਿਕਸਯੇਂਦ ਇਮ ਚਿਤ ਧਾਰ। 
'ਇਨੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਚੀ ਕਹੀ, ਅਬ ਮਰੀਏ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ'॥੧੬॥ 

6 ਝੋਗੌਲ (ਕਠ /ਦੱਤਾ)/ ੭ ਨਾਂ (ਠਲਾ ਲੇ ਏਸ ਦਾ /ਨੇਠ ਡਾ /ਦੱਤਾ// ਤੇ ਪਤਾਕਾਲ, ਸਵੇਰ (ਗੌਣ 

#ਰ)/ # ਨਸ਼ ਕਰਨਾ (ਆਂ/੪ਉਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਾਉਂਣ ਦੀ ਸੋਦ?/ ੫ ਖੂਹ #ਵੇਚ (ਜਾ /ਡੱਨਾ)/ ੬ ਫੜਾਲ 

੭ ਸੂਹ /ਵਚ ਟੰੜਿਆ/ £ ਛੌਰ/ ੯ ਤਦ =ਕ/ 9੭ ਨੈਨ ਚੜੂ ਕ/ 95 /ਵ#ਰਲ, %ਵਾਈੀੰ/ 

92 ਤਾਕਾਂਦ,ਪੱਕਾੰ ਸ਼ਲਾਹ/ $= /ਨੈਕਲ ਆ/ਲਆ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੩੨੩ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਚਿੱਤ ਉਸ ਦਿੜਤਾ ਆਈ। 'ਮਰੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਮੌਤੇ ਆਈ। -` 
ਖੂਹ ਪੜੇ ਭੀ ਮਰੇ ਹਮ ਨਾਹਿੰ। ਰਹੇ ਮਰਨ ਕੋ ਬਹੁ ਚਿਤ ਚਾਹਿ'॥੧੭॥ 
ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਯੋ ਮਨ ਧਾਰਯੋ। 'ਨਹਿੰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਮਿਟੋ ਲਲਕਾਰਜੇ। 
ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜਾਊਂਗੇ ਲਾਇ। ਤੌ ਫਿਰ ਜਾਊਂ ਦਾਉ ਬਚਾਇ॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਸੈ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪੈਂਚ ਪੈ ਘੋੜੀ ਥੀ ਇਕ ਚੰਗ। 
ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਨ ਭੇਤ ਸੋ, ਲੈ ਜਾਇ ਰਲਜਯੋ ਨਿਸੰਗ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਾ ਕਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਰਲਿਓ। ਪੁਛ ਡੇਰੇ ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਵੜਿਓ। 
ਪਾਹੁਲ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਈ। ਪੁਤੁਨ ਜਿਮ ਉਸ ਪੀਤ ਉਪਜਈ॥੨੦॥ 
ਤੌ ਸੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਯੋ ਦਿਲ ਆਈ। ਘੋੜੀ ਕੋ ਮੁਲ ਦਈਏ ਘਲਾਈ। ਰ 
ਯੋ ਸਿੰਘ ਤੁਰਯੋ ਲਹੌਰੈ ਰਾਹਿ। ਲਯੋ ਭੇਖ ਤਿਨ ਜੱਟ ਬਨਾਇ॥੨੧॥ 
ਕੇਸ ਸੀਸ ਤਬ ਥੇ ਉਸ ਥੋੜੇ। ਜਾਇ ਵੜਯੋ ਇਮ ਮੱਧਯ ਲਹੌਰੇ। 
ਸੋ ਜਾ ਵੜਯੋ ਸਾਵੀ ਬਜਾਰ। ਫਿਰਤ ਮੁਹਰਨ ਧਰ ਕੰਧੈ ਭਾਰ॥੨੨॥ 
ਇਕ ਥੈਲੀ ਸਿੰਘ ਦਿਿਸ਼ਟੈ ਆਈ। ਫੜ ਕੰਧਯੋਂ ਸਿੰਘ “ਲਰ ਮੈਂ ਪਾਈ। 
ਛੇੜ ਘੋੜੀ ਦਰਵਾਜਯੇਂ ਲੰਘ। ਕਰੀ ਨ ਤਿਨ ਕਛੁ ਮਰਨੋਂ ਸੰਗ॥੨੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਘੜੀ ਦੁਇਕ ਦਿਨ ਰਹਤ ਥੋ, ਸਿੰਘ “ਭਯੋ ਪੌਣ ਕੇ ਭੇਸ। 
ਗਯੋ ਗਯੋ ਕਹਤੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਕੀਓ ਨਿਜ ਦੇਸ॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਜਬ ਤਹਿੰ ਪਰਾ। ਤਬ ਲੌ ਸਿੰਘ ਮਧ ਝਾੜੀਂ ਰਲਾ। 
ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਕਿਤ ਮਗਰੋਂ ਦੌਰੀ। ਸੋ ਲੰਘ ਗਯੋ “ਤਰਫ ਕਿਤ ਔਰੀ॥੨੫॥ 

. ਜਾਇ ਰਲਯੋ ਸਿੰਘਨ ਦਲ ਮਾਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਘੋੜੀ ਕੋ ਦੈ ਤੁਰਤਾਹੀ। 
ਤੀਨਕ ਸੈ ਦਯੋ ਰੁਪੱਯੋ ਲਾਇ। ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਸੋਂ ਬਾਤ ਬਨਾਇ॥੨੬॥ 
ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਈ। ਘਲੀ ਨ ਘਰ ਜਹਿਂ ਥੇ ਪਿਤ ਮਾਈ। 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਤਹਿ ਦੌੜੈਂ। ਲੁੱਟ ਸੁ ਲਯਾਵੈਂ ਮਾਲ ਚੁਫੇਰੇ॥੨੭॥ 
ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਭਯੋ ਉਛਾਹਿ”। ਉਸ ਮਾਰ ਹਟਾਵੈਂ ਜੋ ਗੈਲੇ ਪਾਹਿ। 
ਸਭ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਕੀ ਵਿੱਦਯਾ ਜਾਣੈ। ਹਾਥ ਪਾਇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਤਾਣੈ੯॥੨੮॥... 

੪ ਦੱਤ/ ੬ /ਕੇਸ਼ ਹੱਨ ੪7 . ਇਤਲਾਹ, ਜਾਓ ੮ ਜੰ /#ਛੇ #ਦ/ ੯ ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 



੩੨੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੜ੍ਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਲਯਾਵੈ। ਤੁਰਤ ਖਾਲਸੇ ਲੰਗਰ ਪਾਵੈ॥੨੯॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਜਹਾਂ ਜੁੱਧ ਤੁਰਕਨ ਪਰੈ, ਪਰੈ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਜਾਇ। 
ਇਕ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਇ ਕੈ, ਰਲੈ ਖਾਲਸੇ ਆਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਮਜੰਗ' ਸਿੰਘ ਖੂਬ ਚਲਾਵੈ। ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਘੋੜੇ ਗਿਰਾਵੈ। 
ਨੇਜਾ, ਸੇਲਾ, ਬਰਛੀ, ਤੇਗ਼। ਮਾਰ ਉਡਾਵੇ ਪ੍ਰਾਣਨ ਬੇਗ”॥੩੧॥ 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇਮ ਚਰਚਾ ਭਈ। ਸੂਰਨ ਕੌ ਸਿਰਮੋਰਾ ਗਿਨਈ। 
ਜੰਗ ਜੁੜੇ ਜਹਿੰ ਫਤੇ ਲਿਆਵੈ। ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਆਦਰ ਪਾਵੈ॥੩੨॥ 
ਲਗੇ ਦੀਵਾਨ ਤਿਹਿੰ ਪੱਖਾ ਫੇਰੈ। ਅੰਗੀਨਨ ਕੋ ਸਮਧਾ? ਲਜਾ ਗੇਰੇ। 
ਪਯਾਸਨ ਖਾਤਰ ਮਸ਼ਕ ਉਠਾਵੈ। ਭੁਖਿਆਂ ਖਾਤਰ ਰਿਜਕ ਲਿਆਵੈ॥੩੩॥ 
ਥੱਕੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਪੀ“ ਕਰੈ। ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੈ ਬਹੁ ਜਲ ਭਰੈ। 
ਕੱਛ ਨਿਚੋੜੈ ਚਰਨ ਧੁਵਾਇ। ਫੜ ਗੜਵੇ ਸਿੰਘ ਦਾਤਨ ਕਰਾਇ॥੩੪॥ 

ਦਹਰਾ| 

ਸਬਦ ਪੜੈ ਫੜ ਸਾਜ ਕੋ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰ। 
ਕਮਰਕੱਸਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਖੇ, ਲੜਨ ਘੁਲਨ ਕੋ ਤਜਾਰ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਟਹਿਲ ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ ਕਰੇ। ਦੰਗਯੋਂ ਫੰਗਜੋਂ ਵੈ ਨਹਿ ਡਰੇ। 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਿਸ ਆਵੈਂ ਧਾਇ। ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਬਹੁ ਤਾਹਿ ਅਖਾਇ॥੩੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਿਸ ਆਇ ਕੈ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਸੁ ਕਹਾਇ। 
ਲੈ ਗਏ ਅਪਨੇ ਘਰ ਬਿਖੈ£, ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਰਵਾਇ॥੩੭॥ 

ਥ ਲੇ ਚੌਪਈ॥ 

”ਅਬੇਰ ਸਵੇਰ ਸੁ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਵੈ। ਤੁਰਕਨ ਡਰ ਫਿਰ ਦਲ ਮੋਂ ਆਵੈ। 
ਸਮੇਂ ਪਾਇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਭਈ। ਆਪ ਮੁਈ ਕੈ ਨਾਰ ਮਾਰ ਦਈ॥੩੮॥ 
ਯਹ ਚਰਚਾ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਆਈ। “ਬਰਤਨ ਛੁਹਨ ਤੈ ਦਯੋ ਹਟਾਈ। 
ਕਹੈ ਖਾਲਸਾ, 'ਕੰਨਯਾ ਮਾਰੀ। ਰੀਤਿ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਗਾਰੀਂ'॥੩੯॥ 
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖ ਨ ਲਗਾਵੈ। 'ਕੁੜੀ ਮਾਰ' ਕਹਿ ਦੂਰ ਬਿਠਾਵੈ। 
7 ਛੱਟਾੰ ਲੰਦਕ, ਕਰਾਲੀਨ/ 2 ਵੋ, ਸ਼ੌਨ ਤੇਜੀ (ਜ਼ੋਨ ਨਲ ਨਾਨ ਨਕਾਉਂਦੋ?/ = ਨੱਮਣ/ ੪ ਲੱਕੜਾਂ 
ਭਾਲ਼ਣ/ ੫ ਨੱਪਣਾ ਘਟਣ ਮੱਨੰਆਂ ਭਰਨ ੬ #ਵਲੇ /ਵੇਚ/ -੭ #ਨੂੰਠੇ ਸਫੇਲੇ/ ੮ ਛੇੜ “ਦਿੱਤਾ (ਠੜੰ- 

#ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲੀਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਵਗੱਤਆ ਨਹੀਂ ਲਾਂਇ)/ ੯ /ਵਗਾੜ਼ੀ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੨੫ 

ਬਖਸ਼ੈ ਨ ਖਾਲਸਾ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਹਯੇ। ਖਾਇ ਅੰਦੇਸੋ' ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਯੋ॥੪੦॥ 
ਜਿਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਤ। ਤਿਤੀ ਉਸੈ ਭਈ ਨੀਚੀ ਜਾਤ। 
ਮਨ ਅਪਨੇ ਮਹਿੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਬਕੇ ਨ ਬੋਲੈ ਚੁਪ ਕਰ ਰਹੇ॥੪੧॥ 

ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 

('ਸਤਿਗੁਰ ਰਖੀ ਖਾਲਸੇ ਲਾਜ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਮਲ, ਪੜਯੋ ਦਿਲੀ ਕੇ ਰਾਹਿ। 
ਲਹੌਰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਕੌ, ਫੌਜ ਛੌਡ ਗਯੋ ਵਾਹਿ॥੧॥ 
ਨਿਕਸੀ ਫੌਜ ਲਹੌਰ ਤੇ, ਅਤਿ ਬਡ ਮਰਦ ਗਿਣਾਇ। 
'ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਤੇ ਫਿਰੋਂ, 'ਹਮ ਕੋ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਇ'॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੋੜੇ ਬਡੇ ਔ ਬਡੇ ਜੁਆਨ। ਸਾਥ ਸ਼ਾਹ ਜੋ “ਖਾਨਾਖਾਨ। 
ਟੌਪ ਸੀਸ, ਸੰਜੋ ਗਲ ਪਾਈ। ਤੇੜ ਸੁੱਥਨ ਬੀ ਲੋਹੇ ਪਾਈ॥੩॥ 
ਪੈਰੀਂ ਨਲੈਨਾਂ ਦਸਤੀ“ ਦਸਤਾਨੇ। ਘੋੜਨ ਪਰ ਬਡ ਬਰਗਸਤਾਨੇ£। 
ਐਸੇ ਬਹੁ ਗਿਲਜੇ? ਚੜ੍ਹ ਧਾਏ। ਸੰਗ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਣ ਲਿਆਏ॥੪॥ 

ਸਰਨਾ॥ 

ਬੁੱਢੇ ਕੋਟ ਗਿਰਾਇ, ਹੁਤੇ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਘਣੇ। 
ਹਲਕਾਰਨ “ਸਿਲ ਕਰਾਇ, ਲੀਯੋ ਮਾਰ ਅਰ ਬੰਦ ਕਰ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਰਹਤ ਥੇ ਦਰਯਾ ਕਿਨਾਰੇ। ਗਿਲਜਨ ਲਖ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰੇ'। 
ਤਬ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਗਰਬਾ'” ਆਇਆ। ਲਿਖ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਓਰ ਪਨਾਇਆ”॥੬॥ 
ਇਮ ਲਿਖ ਭੇਜਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। 'ਹਮ ਹੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਖਾਸ। _ 
ਤੁਮ ਅਖਵਾਵਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ। ਹਮ ਦੇਖਨ ਤੁਮ ਆਏ ਲੜਾਈ॥੭॥ 

5 #ਦੋਲ਼; /ਫਕਰ/ ੨ ਓਥੋਂ (79 ਓਹ/ ੨ ਖ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਨ/ 5 /%) ਨਅਲੈਨ (ਨਾਨਲ਼ ਦਾ 

/ਦੂ ਵਚਨ) ਪੰਨਾਂ ਦੀ ਲੱਹੋਂ ਦੀ ਲੱਤ) ੫ ਹਲਾਂ/ਵੇਚ/ ੬ (ਛਾ? ਥਰਗੁਲਤਾਨ ਅਥਵਾ ਲਰਕੁਸਤਵਾਨ; ਘੜੇ ਦਾ 

ਆਖਰ: ਘੰਤੇ ਦਾ ਕਵਚ ਨੋ ਸੰਨ /ਵਚ ਆਹਰ/ਲੇਆ ਜਾਂਦਾ 2/ ੭ /ਨਲਜ਼ਲੀ ਮਠਣਾਂ ਦੀ /ਟਕ ਜ਼ਾਤ 

(੪#ਤੰ-'.ਨਲੱਜਾ?/ ੮ ੭#਼ਲਨਾਂ ਕੱਤੀ/ ੯ ਦੱਠਆ ਦੇ ਈਨ ਆਰ ਚਲੇ ਨਏ/ ੧੦ ਹੰਕਾਰ ਗੋਂਇਆ/ 

55 ਵੱਲ/ 92੭ ਲੇੱਸੇਆ/ 



੩੨੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਰਦ ਦੇਖ ਤੁਮ ਭਜ ਗਏ, ਭਏ ਦਰਯਾਵੋਂ ਪਾਰ। 
ਝੁਠ ਕਹਾਯੋ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਗੀਦੀ" ਗੁਲਾਮ ਗਵਾਰ॥੮॥ 
ਅਕੈ ਤੋਂ ਹਮ ਸੋਂ ਖੜ ਤੁਸੀਂ, ਆਇ ਕਰੋ ਦੁਇ ਹਾਥ। 
ਦੁਇ ਦੁਇ ਆਵੇਂ ਸਿੰਘ ਤੁਮ, ਇਕ ਇਕ ਦੁਰਾਨੀ” ਸਾਥ'॥੯॥ 
ਸਿੰਘਨ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ ਤਬ, ਲਈ ਲਿਖਤ ਸਭ ਵਾਚ”। 
ਉੱਤਰ ਉਨ ਕੋ ਲਿਖ ਪਠਯੋਂ, 'ਹਮ ਤੁਮ ਲਰਨ“" ਇਮ ਸਾਚ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਸ ਦੁਰਾਨੀ ਤੁਮ ਇਤ ਤੇ ਆਯੋ। ਹਾਥ ਬੰਦੂਕ ਤੁਮ ਬਡੀ ਫੜਾਯੋ। 
ਇਤ ਤੇ ਆਵੈਂ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੇ। ਢਾਲ ਤਲਵਾਰਨ ਫੜ ਰਾਮਜੰਗੇ ॥੧੧॥ 
ਫਿਰ ਗਿਲਜਨ ਇਮ ਆਖ ਘਲਾਈ। 'ਹਮ ਫੜ ਲੜੈ' ਨ ਬੰਦੂਕ ਲੜਾਈ। 
ਛੁਰੀ, ਕਟਾਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਫੜ ਆਵੈਂ। ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਹਮ ਨਹਿੰ ਲੇ ਆਵੈਂ॥੧੨॥ 
ਤੇਗ ਕਟਾਰੀ ਛੁਰੀ ਤੁਮ ਫੜੋ। ਬੰਦੁਕ ਕਮਾਨ ਆਵੇ ਘਰ ਧਰੋ।' 
ਆਗੇ ਖਾਲਸੇ ਲਿਖੇ ਕਰਾਰ! 'ਹਮ ਤੋ ਲੜੈਂ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰ॥੧੩॥ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਮੈ ਫੁਰਮਾਯਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰਨ ਰਾਮਜੰਗੋ ਫੜਾਯਾ'। 
ਇਤ ਉਤ ਤੇ ਯੌ ਕਰੇ ਕਰਾਰ। ਕੋਈ ਨ ਮਾਨੈ ਦੁਬਿਧਾ” ਧਾਰ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਿਲਜੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਜੇਇ ਕੇ ਓਹਲੈ ਲੜੈਂ ਬਿਚਾਰ। 
ਡਰੇਂ 'ਰਾਮਜੰਗੇ ਖਾਲਸੇ, ਜੁਤ" ਸੰਜੋਇ ਨ ਦੇਵੈਂ ਮਾਰ'॥੧੫॥ 
ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਇਕ ਆ ਖੜੋ, ਹਲਕਾਰੋ ਦੀਓ ਘਲਾਇ। 
'ਜੇ ਤੁਮ ਮੈਂ ਕੋਊ ਮਰਦ ਹੈ, ਤੌ ਲੜੇ ਇਕੇਲੋ ਆਇ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਛੁਰੀ ਕਟਾਰੀ ਤੇਗਨ ਸਾਥ। ਆਨ ਕਰੈ ਹਮ ਸੋਂ ਦੋਉ ਹਾਬ। 
ਨਹੀਂ ਲਰੋਂ”? ਤੌ ਗੀਦੀ ਅਖਵਾਵੋ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਕੁੜ ਸਦਾਵੋ'॥੧੭॥ 
ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਧਕਾਰੈ। ਕਹੈ : 'ਲਿਖੋ ਤੁਮ ਹਮ ਜੰਗ ਹਾਰੈ'। 
ਗੁਰੂਅਨ ਕੀ ਸੁ ਸੁਗੰਦੈਂ ਦਏ। ਹਮ ਸੋਂ ਹਾਥ ਜੁ ਆਨ "ਨ ਕਏ॥੧੮॥ 
ਜੋ ਲਰ ਮਰਨ ਕੋ ਮੁਹਰੇ ਜਾਵੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਿਸ ਧੰਨ ਕਹਾਵੈ। 
ਜੋ ਕੋਊ ਲਰਨੋਂ' ਲੁਕ ਛਪ ਰਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਿਸ "ਲੱਜਤ ਰਹੈ॥੧੯॥ 

੬ ਨੱਭਾਲ ਕ/ ੭ ਲੇੱਚਤਾੀ /ਵੋਚ/ ੮ ਸ਼ੱਨਾ ਲਕਤਗ ਲੱਹ-&ਲਾਕ/ ੮ ਨਾਲ/ 9੦ (ਲੋਕਠ ਨਾ? ਲੜ? 
ਇੰ 111511011111111111161. #ੜਦੇ /ਕੈਠਂ ਨਟ2/ 9੨ ਸਰਠਮਸਾਰ 

/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੨੭ 

ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਜਿਮ ਅਗੇ ਕਮਾਵਤ। ਉਹੀ ਤੌਰ ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਆਵਤ? 
ਧ੍ਰਿਗ ਪੰਥ ਐ ਧ੍ਰਿਗ ਸਿੰਘ ਨਾਮ।' ਆਖ ਫਿਰਯੇ ਨਿਜ ਫੌਜ ਤਮਾਮ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋਊ ਸਿੰਘ "ਨਿਕਸਯੋ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਰੋਸ। 
ਤਜ ਬੰਦੂਕ ਆਗੇ ਤੁਰਯੋ, ਗਹਿ ਖੰਡੋ ਹਥ ਮੋ ਸੁ”॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਯਹ ਬਾਲਕ ਕਬ ਮਾਰੈ ਕੰਧਾਰੀ”। 
ਉਸ ਕੀ ਦੇਹ "ਲੋਹ ਸੋਂ ਮੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਕੀ ਸਕੈ ਨ ਇਹ ਕਟ “ਕੜੀ॥੨੨॥ 
ਉਹ ਖਾ ਜਾਵੈ ਦੁੱਬਾ ਸਾਰਾ। ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਸਾਗ ਪਾਤ ਗੁਜਾਰਾ।' 
ਛੇੜ ਘੋੜਾ ਉਨ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਗਹਯੋੱ। 'ਯਹ ਗਿਲਜੋ ਤੈਂ ਕਬ ਮਾਰ ਲਯੋ?'॥੨੩॥ 
ਤੁਮ ਤੇ ਚੌਗਨ ਤਾਂਹਿ ਸਰੀਰ। ਕਬ ਤੁਧ ਤੇਗ਼ ਸਕੈ ਉਸ ਚੀਰ। ਰ 
ਮਣ ਪੰਜ ਸਤ ਉਨ ਨੇ ਲੋਹ ਚਾਯੋ”। ਸਹਤ ਘੋੜੋ ਉਸ ਫੁਲਾਦ ਮੜ੍ਹਾਯੋ॥੨੪॥ 
ਬੋਝ ਚਕੈ ਉਹ ਮਨ ਬੀਸ ਤੀਸ। ਦੌੜ ਥਕੈ ਨਹਿੰ ਸੌ ਕੋਹ ਲੀਸ”। 
ਇਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਹ ਲੜੈ ਤਲਵਾਰੀ। ਤੈਂ ਬਾਲਕ ਨਹਿੰ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ'॥੨੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨਤ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਕਹੀ, 'ਅਹੈ ਸਤਯ ਯਹ ਬਾਤ। 
ਪਰ ਸਹਜਯੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਨਹਿੰ, ਸਨਮੁਖ ਤੁਰਕ ਗਰਬਾਤ'॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਚਨ ਵਹਿ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਹਮ ਜੀਵਤ ਵਹਿ ਪੰਥ ਧਧਕਾਰੇ। 
ਪਤ ਨਿੰਦਾ ਹਮ ਸਨੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨ। ੧੮ਇਮ ਕਰ ਮੈਂ ਲਰ ਤਜੋਂ ਪਰਾਨ॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਮ ਹੱਥ ਉੱਦਮ ਆਹਿ। 
ਦੇਖ ਸਕੈ ਨਹ ਦੁਸ਼ਟ ਇਮ, ਪਰੈ”! ਇਸੈ ਪਰ ਧਾਇ॥੨੮॥ 
ਜੈਸੇ ਤਨਕ”“ ਸੁ ਹਰਿ ਭਜਨ, 'ਤਗਾਰੇਂ ਘਨੋ ਸੁ ਪਾਪ। 
ਤੈਸੇ ਮਾਰੋਂ ਪਠਾਣ ਯਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਤਾਪ'॥੨੯॥ 

__ ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਸੋ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, 'ਧੰਨ ਤੂੰ ਬਾਲ! ਤੂੰ ਖੜੋ ਦੇਖ ਅਬ ਸਾਡੀ ਚਾਲ।' 
9 ਨਾ/ਨੈਗੱਲਿਆ/ ੨ ਓਹ (ਹਠ /ਵਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕ?/ ੨ ਕੰਹਾਰ ਕਾਕਲ ਦੇ ਪਠਾਣ /ਸਪਾਨੀ ਨੰ/ # ਲੱਠੇ 
ਨਾਲ #ੰਨੋਏ /ਵਚ/ ੫ ਲੰਜੀਰਾ ਟੀ ਚੀ, < ਫੜਾ /ਨੋਆ/ ੭ ਲੱਕੇਆ ਗੋਂਇਆ ਹ/ ੮ ਤੱਕ: ਤੱਕ? 

੯ ਹੰਕਾਨ, ਸੇਨ ੧੦ /ਟਉਂ ਨੈ ਲੜ ਕੇ ਪਾਣ /ਤ#ਨਾਨਾ/ 55 ਪੰਦੋ ਹਨ (ਧਾਵਾ ਕਰ ਕ?/ 92 ਥੱੜੂ 

#ਹ/ 5= ਗਾਲ (/ਦੰਦਾ ਨੰ ਲਹੁਤ ਨਾਨ ਪਾਆਾੰਂ ਨੂੰ?/ 



੩੨੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸੰਜੋਇ ਮੰਗਾਯੋ। ਦਸਤ" ਦਸਤਾਨੇ ਸਿਰ ਟੋਪ ਟਿਕਾਯੋ॥੩੦॥ 
ਪਾਖਰ? ਮੰਗਾਇ ਘੋੜੇ ਪੈ ਡਾਰੀ। ਲੀਨੀ ਥੀ ਗਿਲਜਨਾਂ ਕੋ ਮਾਝੀ। 
ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਅੰਗ ਪਹਿਰਾਯੋ। ਘੋੜਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਖੂਬ ਸਜਾਯੋ॥੩੧॥ 
ਲਈ ਸਿਰੋਹੀ! ਦੁਇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਗਾਤ੍ਹੇ ਪਾਈ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ। 
ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। 'ਹੋਇ ਭਗੌਤੀ" ਸਿੰਘਨ ਸਹਾਈ'॥੩੨॥ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਆਸਨ ਬਹਯੋ। ਸਗਨ ਬਾਂਛਯੋਂਂ ਤਬ ਦਹਣੋ? ਭਯੋ। 
ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦਿਲ ਭਯੋ ਹੁਸ਼ਮਾਰ। ਜਨੁ ਆਗੇ ਗਿਲਜੋ ਭਯੋ ਮਾਰ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਸਗੁਨ ਭਯੋ ਚੰਗ। 
ਬਿੱਚ ਬਰੇਤੀ ਜਾ ਖੜੋ ਅਧ ਦਰਿਯਾਵੈ ਲੰਘ॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਯੋ। ਔਰ ਪੰਥ ਭੀ ਪੀਛੇ ਹਟਾਯੋ। 
'ਤੁਮ ਕੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਨ”। ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਛਡ ਪਠਾਣ'॥੩੫॥ 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਲਲਕਾਰੋ। 'ਅਬ ਮੁੜਨਾ ਕਿਮ ਬਨੈ ਤੁਮਾਰੋ। 
ਪੰਥ ਨਿੰਦਾ ਕੇ “ਜਾਣੋ ਕਹਾਂ। ਗੋਰ”? ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਯਹਾਂ॥੩੬॥ 
ਹਮ ਮਾਰੈਂਗੇ ਤੁਮ ਕੋ ਐਸੇ। "ਸਾਚ ਕਾਟ ਹੈ ਝੂਠੇ ਜੈਸੇ। 
ਤੂੰ ਆਯੋ ਮਨ ਕਰ ਹੰਕਾਰ। ਹਮ ਕੋ ਸਮਝਯੋ ਸਸਾ”” ਸ਼ਿਕਾਰ॥੩੭॥ 
ਦੇਖ ਸਸੇ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਭੂਲ ਫਸਜਯੋਂ ਤੂੰ ਆਇ ਇਤ ਫੇਰ'। ਰ 
ਐਸੇ ਆਖ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਖੜਾ। ਉਤ ਤੈ ਆਇ ਗਿਲਜੋ ਭੀ ਅੜਾ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਦੋਨੋਂ ਬਾਤਾਂ ਖੜ ਕਰੈਂ, ਜਨੁ ਬਡ ਕਰਤ ਪਿਆਰ। 
ਦੋਊ ਤੇਗਾਂ ਹਥ ਧਰੈ, ਕਹੈ' 'ਮਾਰ' 'ਤੂੰ ਮਾਰ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੋਊ ਲਾਗੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ। ਦੋਊ ਆਪਸ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਅਰਨ”₹। 
ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ, 'ਤੂੰ ਪਠਾਣ ਸੰਭਾਲ। ਅਕੈਂ ਲਯਾਵ ਕੋਈ ਦੂਜੋ ਨਾਲ'॥੪੦॥ 
ਪਠਾਣ ਕਹਜੇ, 'ਮੈਂ ਇਕੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰ। ਬਕਰੀ ਜਯੋਂ”“ ਤੁਝ “ਲੈਹੋਂ ਗੇਰ।' 

ਹੱਲ /ਵਿਚ/ ੨ ਲੱਹੇਂ ਦਾ ਝੱਲ? = /ਨਲਜੱਦੀ- ਪਠਣਾਂ ਦੀ/ਟਕ ਜ਼ਾਤ: ਕਾਲਾਂ /ਨੈਪਾ£ ੬ /ਲੈਰੱਗਾੰ 
ਨਗਰ (ਓਰਸਨਸਲਾਨ) /ਵਚ`ਲਣਾੰਂ ਹੱਠਾੰ /ਤੱਲੀਂ ਕਾਟਵੀ ਤਲਵਾਨ/ ੫ ਘਰਸਾਤਨ ਅਕਾਲ ੪ਰ8/ 
੬ ਚਾਂਨਆ/ 2 ਸੱਜੇ (ਪਾਸੇ 2 %%)/ ੮ ਕਨ% ਨਹ) ੯ /ਨੈੱਲੇ ਲਾਵੇਨਾ? ੧੭ ਕਲਰ/ 55 ਸੱਚ /ਨਿਵੇਂ 
ਡੂਨ ਨੂੰ ਕੱਟ /ਇੰਦਾ ਨੰ/ 5੭ ਸੋਹਨ ਖਰਨੌਸ਼/ 5੨ %ਤਨ ਲੱਲ੍ ਸੁਨ ਕਰਨ ਲੱਨ? 9# ਲਾਂ ਤੇ ਨਠੀਂ ਤ/ 
5# ਵਾਨ/ %੬ ਸੱਟਾ ਲਫਾਂਨਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੨੯ 

ਦੋਨਨ ਕੀਤੇ ਸਨਮੁਖ ਘੋੜੇ। ਦੋਉਅਨ ਤੇਗਨ ਸੋ ਹਥ ਜੋੜੇ॥੪੧॥ 
ਉਸੇ ਕਹੈ, 'ਕਰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੂੰ ਵਾਰ'। ਜੈਸ ਭਾਈ ਦੋ ਕਰਤ ਪਿਆਰ।' 
ਦੋਉ ਜਾਨੈ ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਵਨ। ਦੋਉ ਜਾਨੈ “ਘਾਤ ਬਚਾਵਨ॥੪੨॥ 
ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਵਾਰ ਦੋਉਅਨ ਕੀਓ। ਢਾਲਨ ਉਪਰ ਦੋਉਅਨ ਲੀਓ। 
ਜਨੁ ਵਦਾਣ” ਅਹਿਰਣਾਂ ਪਰ ਮਾਰੈਂ। ਇਮ ਢਾਲਣ ਪਰ ਤੇਗਾਂ ਝਾਰੈ“੪੨॥ 

__ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੋਊ ਵਾਰ ਠਾਂਢੇ“ ਕਰੈਂ' ਗਿਰੀ ਢਾਲ ਹ੍ਹੈ ਟੂਕਾਂ। 
ਕਾਟਨ ਡਹੇ ਸੰਜੋਇ ਜੁਗ”, ਮਾਰੈਂ ਚੋਟ ਅਚੁਕ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੇਗਨ ਸੋਂ ਪਟ" ਕੈ ਕਟ ਗਏ। ਛੂਰਾ ਛੂਰੀ ਸਭ ਤਬ ਗਿਰ ਪਏ। 
ਦੋਊਉਅਨ ਤੇਗਨ ਮੁਖ ਤੁਟ ਗਏ। ਲਰਤ ਭਿਰਤ ਆਪਸ ਮੈਂ ਖਹੇ॥੪੫॥ 
ਘੋੜਨ ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਤਾਕਤ ਰਹੀ। ਜ਼ਖਮਨ” ਤੇ ਰਤ ਸਭ ਚੁਇ ਗਈ। 
ਘੋੜਨ ਸੋਂ ਘੋੜੇ "'ਢੁਕ ਪਏ। ਮੋਢਨ ਸੋਂ ਮੋਢੇ ਅੜ ਗਏ॥੪੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੱਫਮ ਜੱਫੀ ਹੋ ਰਹੇਂ, ਗਿਰੇ ਭੁਮ ਮਧ ਝੁਮ। 
ਭਏ ਫੱਟ ਗਿਰ ਸੱਟ ਲਗੀ "ਪਰੇ ਮੂਰਛਾ ਭੂਮ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਛ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਗਿਚੀ ਤਬ ਉਸ ਸਿੰਘ ਉਠਾਈ। 
ਚਕ ਸੰਜੋਇ ਦਈ ਪੇਟ ਧਸਾਇ। ਦਿਲ ਅਰ ਰੁਕੜੇ "ਗਈ ਵਹਿ ਖਾਇ॥੪੮॥ 
ਨੋਸ ਦਈ ਉਸ ਕੇ ਮਧ ਪੇਟ। ““ਆਂਤ ਓਝਰੀ ਕਢੀ ਸਮੇਟ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਖੀ ਖਾਲਸੇ ਲਾਜ। ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਉਠ ਸਿੰਘ ਗਾਜ॥੪੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸੋ ਬਧ” ਭਯੋ, ਹੁਤੋ ਜੁ ਅਤਿ ਗਰਬਾਤ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਮ ਲਿਖੀ, ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਬਾਤ॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਤੇ ਬੁਲਾਇ ਸਿੰਘ ਪੀਛੇ ਮੁੜਿਓ। ਦੌੜ ਸਿੰਘ ਵਲ ਖਾਲਸੋ ਤੁਰਿਓ। 

6 ਵਾਰ ਝਚਾ£ੰਣਾ/ ੭ ਵੱਡਾ ਹਕੰਤਾ/ ਤੇ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਲੱਟੇ ਦਾ /&ਡ. ਸਨ ਇੱਮਨ ਨਰਮ ਲੱਹਾ ਰੱਖ ਕੇ 
ਕਾਂਟਆ ਸਾਦਾ ਹ/ # ਝਾਝਦੇ ਤਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰ ਕਰਦੇ/ ੫ ਸ਼ਲੱਤੰ-ਸਲੱਤੇ (ਵਾਰ ਕਰਦੇ// ੬ ਟਕੜੇ-ਟਕਤ: 
ਟੱਟੰ-ਟੰਟੋ (ਨੰ ਸਾਂਦਆਂ)/ -੭ ਟੱਵੋ/ ੮ ਸੰਜੌਏ ਕਵਚ (/ਕੰਨੋ ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਨਏ)/ ੯ ਲਤਲੇ-/ਡਤਦੇ/ 

9੦ ਸਸਨਾਂ ਨਲ/ 55 ਨੇੜੇ ਹੋਂ ਨਏ ਲੜ ਨਏ/ 5> ਥੰਹੋਸ਼ ਹੱ ਕੇ ਹਗੱਤ ਘਰ ,/ਡੈੱਲ ੫ਲ/ 

ਕਤ ਘਸ਼ਲਆ! ਨਰਦੋ/ 9% ਓਹ ਸਾ ਨਈ/ 9% ਆੱਟਣਾਂ ਤੇ /#ਹਦਾ/ %੬ #ਤ/ 



੩੩੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਉਤ ਤੈ ਗਿਲਜਨ ਹੱਲੋ ਕੀਓ। ਇਤ ਤੈ ਸਿੰਘਨ "ਮੋਹਰੋ ਲੀਓ॥੫੧॥ 
ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਅਗੇ ਚਲਾਇ। ਬਾਂਹਿ ਗਹੀ” ਲਯੋ ਗੈਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਅਏ ਉਰਾਰ। ਗਿਲਜੇ ਹਟਾਏ ਉਸ ਹੀ ਪਾਰ॥੫੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਢੀਂ ਅਤਿਸ਼ੈ" ਪ੍ਰੀਤ। 
“ਦੇਹੀ ਜਾਪਤ ਦੁਇ ਦੋਇਨ, “ਰਹਜੇ ਏਕ ਹੂੰ ਚੀਤ॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਰਦਾਰ ਸਭੀ ਚਲ ਡੇਰੇ ਆਏ। ਇਕ ਇਕ ਘੋੜਾ ਸਭੀ ਲਿਆਏ। 
ਦੈ ਦੈ ਘੋੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਯੋ। ਸਿੰਘ ਚਹੈ ਦੋਖ ਕੰਨਯਾ ਬਖਸ਼ਯੋ॥੫੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਾਂਢ ਭਯੋ “ਕਰ ਜੋਰ ਕਰਿ, ਸਰਬ ਪੰਥ ਕੇ ਪਾਸ। 
ਲਯੋ ਖਾਲਸੋ ਮੇਲ ਗਲ, ਕਰ ਦਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰਦਾਸ॥੫੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੇ ਮੋੜ ਸਭੈ ਉਨ ਦਏ। ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਉਨ ਰਖ ਲਏ। 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬੇਟੋ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਾਂ ਕਮੀ ਉਸ ਘੋੜਨ ਆਵੈ॥੫੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੀ ਸੁ ਦਈ ਲਿਖਾਇ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਹੈਗੋ, ਸੋਈ ਸੁਨੋਂ ਚਿਤ ਲਾਇ॥੫੭॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਰੀ 
('...ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰਖੇ ਤੁਵ ਭਾਈ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਹਥ ਘਤੈਂ, ਮਾਰੈਂ ਦੁਸ਼ਟਨ ਧਾਇ। 
ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਹੋ ਲੜੈਂ ਨਹਿ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਨ ਕਛੂ ਬਸਾਇ"॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਰੀ ਤਬ ਨੂਰਦੀਨ”! ਸਰਾਂਇ। ਸੰਘਰਕੋਟ“ ਤਬ ਲੂਟਯੋ ਧਾਇ। 
5 ਅੰਨਾ ਲਾ ਲਏ/ 2 ਫੜ ਲਈ) ੨ /&ਛ/ £ ਵਹ ਨਈ ੫ ਹੰਦ'ੱ ਵੱਧ ਲਹਤ /ਲਿਆਦਾ/ ੬ ਦੱਵਾਂ ਆਂ 
ਦਹਾਂ (ਸ਼ਰੀਰ) ਭਾਵੇ ਦੋ /ਦਸ਼ਦਆ” .੭ /ਦੇਲੇ' /ਏਕੋਂ ਯਨ/ ੮ ਦੱਸ (ਲੜਕਾ ਆਰਨ ਦਾ)/ ੯ ਹੱਥ ਲੱਤ ਕ/ 

5੦ ਵੱਸ (ਕੁਝ ਨਾ ਜਲਦਾ?/ 959 ੭%7#ਰੱਦੀਨ ਦੇ /ਤਾ ਨੂਰ ਦੰਨ ਟਾ ਵਸਾਇਆ /0ਡ, ਲੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਤੱ/ਤੰਨ ਆਲ ਤੇ ਸਮ $2 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੰਤੇ /£ਕਾ ਹਰ /£/ਡ/ 
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ਕਤਲ ਕੀਯੋ ਤਬ ਗਾਉ ਮਜੀਠਾ। ਲੀਨੋ ਬੈਰ ਸੁ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਡੀਠਾ॥੨॥ 
ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ, 'ਮਾਰੀਏ ਛੀਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰ ਚਹੈ ਲੀਨੇ।' 
ਸਿੰਘਨ ਘੇਰਾ ਗ੍ਰਾਮਹਿ ਪਾਯਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਲੜਨ ਤਬ ਬਾਹਰ ਆਯਾ॥੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਲੀਏ ਸੁ ਬਾਹਰੈ' ਮਾਰ। ਸਾਥ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਰ”। 

_ਲੂਟ ਕਰੀ ਐ ਕਟੇ ਬਹੁਤੇਰੇ। ਪਾਏ ਸਿੰਘਨ ਕਰਮੇ ਗੜ੍ਹ ਘੇਰੇ॥੪॥ 
ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਕਰਮੇ ਨੇ ਜਾਣਿਓਂ ਸਿੰਘ ਅਬ ਛਾਡਤ ਨਾਂਹਿ। 
ਤੇਰਾਂ ਬਹੂ ਤਿਸ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ “ਦਈ ਕਟਾਇ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਦਿਨਨ ਮੈਂ ਗੜ੍ਹੀ ਸੁ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਕੀ” ਉਨ ਕਰੀ ਅਟਾਰੀ। 
ਮੁਕ ਗਯੋ ਤਹਿੰ ਸਿੱਕਾ ਅਰ ਦਾਰੂ! ਲਗਜੋ ਢੀਮ ਸੋਂ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰੂ॥੬॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੇ ਅਟਾਰੀ ਉੱਚੀ। ਢੀਂਮਨ ਸੋਂ ਭਰ ਕੀਨੀ ਨੀਚੀ। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਚੜ੍ਹ ਮਲੀ ਅਟਾਰੀ। ਹੇਠ ਵੜਯੋ ਕਰਮਾਂ ਹੰਕਾਰੀ॥ ੭॥ 
ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਵਹਿ ਛਤ “ਸੋ ਢਾਈ। ਗੋਲੀ ਛੱਤਨ£ ਚੀਰ ਲੰਘਾਈ। 
ਤਬ ਉਨ ਜਾਨੀ ਬਚੋਂ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਅਪਨੇ ਕੀਨੀ ਪਾਇ ਪਛੁਤਾਹੀ॥੮॥ 
ਜਾਣਯੋਂ ਯਿਹ ਅਬ ਛਡਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਏ ਥੇ ਤਾਹੀਂ। 

_ ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਕਹੀ ਉਨ ਬਾਤ। 'ਹਮ ਸੰਗ “ਕਰੋ ਅਕੱਲੋ ਹਾਥ॥੯॥ 
ਤਬ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ ਤਖਾਨ। ਮਾੜੀ ਵਾਲੋਂ ਪੁਗਟ ਜਹਾਨ। 
ਜਿਨ ਥੇ ਕੀਨੇ ਕਈ ਅਖਾਰੇ-। ਸੋ ਆਖੌਂਗੇ ਫੇਰ ਸੁਧਾਰੇਂ॥੧੦॥ 
ਉਨ ਕਹਯੋ 'ਕਰਮੇਂ ਆਉ "ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ। ਔਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਤੁਹਿ ਭੌ ਨਾਹੀਂ'। 
ਕਹੈ ਸੁ 'ਲੜ ਤੂੰ ਹਾਥਨ ਨਾਲ। ਮੁੱਕਨ ਢੀਮਨ ਸੋਟਨ ਸਾਲ”॥੧੧॥ 
ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਹੋਰ ਭੌ ਨਾਹੀਂ। "ਕਹਿ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੇ ਤੂੰ ਆਹੀਂ'। 
ਤਬ ਕਰਮੇਂ ਨੇ ਪਕੜੀ ਢਾਲ। ਅਯੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਉਂ ਕਰ ਕੇ ਛਾਲ॥੧੨॥ 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ, 'ਵਾਰ ਅਬ ਤੇਰਾ। ਵਾਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਗਾ ਮੇਰਾ'। 
ਤਬ ਕਰਮੇਂ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ "ਪਰ ਢਾਲ ਸੱਭਾਰੀ॥੧੩॥ 
ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਕਰਮਾ “ਦੋ ਥਾ ਕੀਨੋਂ ਸਾਈ। 

9 ਲਾਹਰ ਨੰ'।%/ ਬੁਤ #ਾਠੋ/ ੭ ਨਾਲ ਸੰਨ/ ਤ ਕੱਟ /ਇਤੀਆਂ (#ਘ੫ ਨੀ ਆਰ /ਦੱਤਆ)/ £ ਲਾਲ 
ਆਜਾ ਕਰਨ; ਸਰਕਲ ਹੋਂ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾ ਕੰਣਾ/ ੫ ਛਾਹ /ਦਤਾ) ੬ ਛੱਤ /ਵੋਚ/ ੭ /ਏਕੱਲੋ- 

/ਏਕਾੱਲੇ ਟਾਕਰਾ ਕਠੰ/ ੮ ਅਕਾਦੇ ਲੱਨ ਕਦੇ ਅ7/ ੯ ਠੱਲ ਤਨਹਾ/ 9੭ ਅੰਨੇ ਪਨ 55 ਸਾਲ, ਨਤ) ੧2 ਦੱ 

ਪਹਲਾਂ ਨੇਂ ਹਮਲਾ ਕਹਾਂ /ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? 9= ਛਾਲ ੬ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਲੰ/ % ਦੋ ਟੱਟੇ (ਕਚ /ਦੱਤਾ// 
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ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸੋਂ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰਾ। ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨੋ ਅਖਾਰਾ॥੧੪॥ 
ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਪਾਯੋ ਥੋ ਜੋਰਾ। ਦੇਤ ਨ ਨ੍ਰਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਾ'। 
ਆਨ ਫੌਜ ਤੁਰਕਨ ਬਹੁ ਰਹੇ। ਮੇਲੋ ਕਰਨ ਖਾਲਸਾ ਚਹੇ॥੧੫॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਰੀ 
(੍ਹਾਵੇਂਗੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਿਥੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਬ ਤੇ ਫੜਯੋ ਫਿਰ ਸਿੰਘ “ਦੁਕਨ ਨ ਪਾਹਿੰਂ। 
ਰਾਤੀਂ ਸਿੰਘ ਮੱਜਨ” ਕਰੈਂ,ਹਨੇਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਇ॥੧॥ 
ਤੌ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਯੋ, 'ਯਹ ਅੰਮੁਤਸਰ ਪਰਤਾਪ। 
ਥੱਕੇ ਮਾਰ ਬਹੁ ਜਤਨ ਸੌਂ, ਹੋਤ ਨ ਸਿੰਘਨ ਖਾਪਾ'॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਚੌਕੀ ਬਹਾਲੀ। “ਰਾਤੀਂ ਬਹੁਣ ਕਹੈਂ ਰਖਵਾਲੀ। 
ਤੌ ਤੁਰਕ ਨੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ। ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਬੰਦੁਕਚੀ ਬਹਾਏ॥੩॥ 
ਜਹਿੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ“ ਹਿਲ ਖੜਕੋ ਹੋਈ। ਮਾਰੈ' ਸ਼ਲਕ੯ ਬੰਦੁਕਨ ਸੋਈ। 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹਾਈਂ। ਤੁਰਕਨ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਈਂ॥੪॥ 
ਤੌਂ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਯਾ। ਡੇਰਾ ਬਹੁ ਫੌਜਨ ਕਾ ਕਰਾਯਾ। 
ਤਬ ਫੁਜਦਾਰ ਉਨ ਕੀਨੋ ਗ਼ਰਬ। ਲਿਖ ਭੇਜਯੇ ਜਹਿਂ “ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੇ "ਸੁਰ ਬਡ, ਐਂ ਕਹਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। 
ਤੌ ਜਾਣਂ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇਂ, ਆਇ ਨ੍ਹਾਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਲ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੋ ਸਭ ਚੁਪ ਰਹਯੋ। ਇਸ ਕੋ ਉੱਤਰ ਕਿਨੈ ਨ ਕਹਜੋ। 
ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਸੁਣਾਯਾ। 'ਹੋਹੁ ਤਕੜੋਂ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਆਯਾ'॥੭॥ 
ਸੋਊ ਜਾਇ ਜਸੂਸੀ ਕਹੀ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। 
ਊਚੇ ਟਾਂਗੂ“ ਦੀਏ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਮਤ ਈਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੜੈਂਗੇ ਆਇ॥੮॥ 

__ ₹/ਵੋਲ/ ੨ ਨੰੜੇ ਨਾਆ ਸਕ? = /ਟਸ਼ਨਨ/ £ ਨਲ) ੪ ਅੰਮੇਤ ਸ਼੍ਰੰਵਰ /ਵੈਚ/ ੬ ਗੱਲਆਂ ਦਾ ਝਛਾੜ/ 
੭ ਸ਼ਰਕਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ. ਪੰਲ ਨੂੰ? ੮ ਨਰਮੇ ਵੱਡੇ: ਭਾਰਾ ਜੰਧੇ/ ੯ /ਉਛ ਤੇ ਲਾਂ ਉੱਚੋਂ ਥਾਂ /ਨਨਹੱਲਿਆ 
ਭੱਟੀਆਂ; ਨ ਆਏਂਦੋਂ ਦਸਣ ਨੂੰ ਦੂਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਨੰ 'ਆਠਾਤਰ- ਰਾਤ ਦੱਤ /ਤਨ ਆਲਨ 

ਕਾਲੀ? 



ਬਹੁਤ ਕਹੈਂ : 'ਈਹਾਂ ਆਵੈ ਕੌਣ? ਈਹਾਂ ਆਵਣ ਕਯਾ 'ਆਵਾ ਗੌਣ? 
ਈਹਾਂ ਰਾਤ ਕੋ ਢੁਕਨ ਨ ਪਾਵੈੱ। ਪੰਛੀ ਨੀਰ ਦਿਨ ਪੀਣ ਨ ਪਾਵੈਂ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗੇ ਤੇ ਉਨ ਦਸ ਗੁਣੀ, ਕਰੀ ਤਕੜਾਈ ਤਿੱਤ”। 
ਸੁਣੋਂ ਸੁ ਆਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਯੋ ਥੋ “ਢਬ ਜਿੱਤ॥੧੦॥ 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਯੋ ਕਹਜੇ, 'ਰਾਤ ਨ੍ਹਾਉਂ ਤਬ ਚੋਰ। 
ਨਾਵੇਂਗੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬਿਖੈ”, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। 'ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਰਖੇ ਤੁਵ“ ਭਾਈ। 
ਯਹ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੌਣ ਸਕੈ ਕਰ ਤੁਮਰੋਂ ਸਾਥ?'॥੧੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਜਿਉਂ ਮੁੰਡਾਸਾਂ' ਬੰਧਿਓ, ਲਈ ਸੁ ਹਾਥ ਕਮਾਨ। 
ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਜਬ ਰਹਯੋ, ਲਹੌਰ ਰਾਹੁ ਲੀਓ ਆਨ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਰਾਂ ਰਸਤੇ ਢਿਗ ਆਯੋ ਤਲਾਇ। ਜਲ ਪੀਵਨ ਕੋ ਕਰਯੋ ਬਲਾਇ”। 
ਆਗੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਯਾ। ਉਤਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਯਾ॥੧੪॥ 
ਸਿਰੋਂ ਮੁੰਡਾਸਾ ਦੂਰ ਸੁ ਕੀਨਾ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਨੇ “ਅਚੰਭਾ ਚੀਨਾ। 
ਘੋੜੇ ਸੋਂ ਇਨ ਕੀਆ ਸ਼ਨਾਨ। ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨਹਿੰ ਮੁਸਲਮਾਨ॥੧੫॥ 
ਤੇ ਲੌ ਸਿੰਘ 'ਅਕਾਲ' ਉਚਾਰਾ। ਪਗੜੇ ਸਣੇਂ ਸੁ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਾ। 
ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਯਾ। ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਸੁਨਾਯਾ॥੧੬॥ 
'ਆਵੈ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹਮ ਪਾਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਭਜੇ ਛਡ ਹਮਰੋ ਰਾਹੀ'। 
ਕਾਢ ਤੇਗ ਜਬ ਸਿੰਘ ਚਮਕਾਈ। ਕੋ ਨ ਠਹਰਯੋ ਸਭ “ਗਏ ਧਾਈ॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਧਰ ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਛਾਡ ਦਯੋ ਉਨ ਰਾਹਿ। 
ਤੀਰ ਸੁ ਗੋਲੀ ਤਿਨ ਘਨੀ, ਪਾਛੇ ਦਈ ਚਲਾਇ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਕੋਊ ਨਾਹਨ ਲਾਗੀ। ਸਿੰਘ ਕੋ ਘੋੜਾ ਲਾਂਘਯੋ ਆਗੀ। 
ਪੀਛੇ ਲਗੇ ਤੇਉ ਸਕੇ ਨ ਮੇਲ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਡੀ ਖੇਲ॥੧੯॥ 
9 ਆਈੰਣਾ ਲਾਣਾ (/ਕੈਲੋ ਸੰਭਵ 7?) > ਉਠੇ / ੨ /ਨਹਤਾਂ /ਵਆੀਂ ਨਾਲ ਨ ਤੜਹਾ/ # ਵੇਲੇ /ਦਨੇ 

/ਦਨੰ/ ੫ ਤੰਗੀ/ ੬ /ਸਰ ਤੇ ਲਘੱਟਆ ਕੱਤ ਪੱਨਤ/ ੭ ਵਲਾ£ ਢੰਗ ਤਣਲੀਨ/ ੮ ਨੈਨਨ ਲਹ ਨਏ/ 

੯ ਤਦਾ ਤਾਲੀਂ/ 3੦ ਨੱਠ ਗਈ? 



੩੩੪ ` ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਕੇ ਕੋਟ ਕੀ 
('...ਅਗੇ ਮਰੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਾਵੈ') 

ਰ ਕੁੰਭਲੀਆ॥ ਰ 

ਘੱਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਦ ਲਈ, ਰਈਅਤ ਸਭੀ ਨਿਬਾਬ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋ ਸੁਨੋਂ, ਜੋ ਉਨ ਦੀਓ ਅਵਾਜ਼। 
ਜੋ ਉਨ ਦੀਓ ਅਵਾਜ਼, ਸੋਊ ਸਭ ਲਿਖਜੋ ਨ ਜਾਵੈ। 
ਆਪ ਥਕਜਯੋ ਦੈ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸਿਖਾਵੈ। 
ਬਹਾਵਲ' ਲੂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋ ਪਰਬਤ ਵੱਲ। 
“ਕੇਸਨ ਵਾਲਨ ਨਹਿੰ ਛਡਜਯੋ', ਨਬਾਬ ਲਿਖਯੋ ਦੀਓ ਘੱਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਵਾਬ ਲਿਖਤ ਸਭਹਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਿੰਘਨ ਰਹਨ “ਖਰਾਬੀ ਭਈ। 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਉਹਾਂ ਤੇ ਨਨ ਆਏ। ਕਹੂੰ ਜਗਾ ਨਹਿ ਰਹਿਣੇ ਪਾਏ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਹਯੋ ਕਛੂ ਦਰਿਯਾਉ ਤੇ ਬਚ ਮਤਾਬ ਕੋ ਕੋਟ। 
ਤਿਹ ਥਾਂ ਸਿੰਘ ਕਛੂ ਆ ਛਿਪੇ ਦਰਿਯਾ ਬੇਲੇ ਓਟ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗਏ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇਖ ਤਿਥਾਉਂ। ਕਹੇ ਫੌਜਦਾਰ 'ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂ। 
ਭੂਖੇ ਨਾਂਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀਨੇ। ਭਾਜਤ ਬਕਤ ਭਏ “ਬਲ ਖੀਨੇ॥੪॥ 
ਤੁਰਤ ਜਾਇ ਤਿਨ ਪਕੜ ਸੁ ਲਯੋ। ਫੜ ਕਰ ਤਿਨੈਂ ਲਹੌਰ ਪੁਚਯੋ। 
ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਨਿਬਾਬਹਿ ਪਾਵੋਂ। ਚੜੋ ਅਬੈ ਕਛੁ ਦੇਰ ਨ ਲਾਵੋ'॥੫॥ 
ਯੋ ਸੁਨ ਉਨ ਤੇ “ਜਮਾਂ-ਸੁ-ਦਾਰ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੋ ਗਯੋ ਤਿਆਰ। _ 
ਜਨੁ ਫੜ ਲੇਵੋਂ ਸਸਾ5 ਸ਼ਿਕਾਰ। “ਜਾ ਪੁੰਨੋ ਉਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਚਾਰ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਥੋੜੇ ਦੇਖ ਕੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ। 
'ਇਨ੍ਹੈਂ ਕੰਗਾਲਨ ਕੇ ਉਤੇ, ਹਮ ਬਡ ਕੀਓ ਸਮਾਨ-'॥੭॥ 

5 ਝਹਾਵਲਮਰ /ਨਆਸ਼ਤ? ੨ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰ. /ਨੈੱਾਂ ਨੰ? 2 ਅੰਨੀ ਹੋਈ & ਕਲ-ਹਨ; ਕਮਜ਼ੌਰ/ 

# ਜਮਾਂਦਰ/ ੬ ਸੇਹਾ/ -੭ ਲਾ ਸ਼ ੫ਹੰਜ /ਨਿਆ/ ੮ ਸਾਲ ਗਨ /ਤਿਆਰੀ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੩੫ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਮਾਂਦਾਰ ਤਬ ਯੌਂ ਫੁਰਮਾਏ। 'ਇਨ ਮਹਿੰ ਜਾਣੋਂ ਨਹਿ ਕੋ ਪਾਏ। 
ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਤੁਮ ਹੁਇ ਇਕ ਬਾਰੇ। ਕੀਜੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੈਂ ਮਾਰੇ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਰਫ ਜਿਸੈ ਕੀ ਕੋ ਭਜੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਦੇਉ ਨ ਛਾਡ। 
ਬਡੋ ਤਕਸੀਰੀ' ਕਰ ਤਿਸੇ, ਮਾਰੋਂਗਾ ਤਿਸ ਗਾਡ”'॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

__ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੁਨਤ ਫੌਜ ਦੌੜੇ। ਉਨ ਭੀ ਦੇਖੇ ਸਿੰਘ ਅਤਿ ਥੋੜੇ। 
ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਸੁਤੋਂ ਪਯੋ। ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਰਮਣੇਦ ਗਯੋ॥੧੦॥ 
ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਗਯੋ ਘਾਸ ਲਿਆਵਣ। ਲਕੜੀ ਲਯਾਵਣ ਗੋਹੇ ਚੁਗਾਵਣ। 
ਕਛੂ ਥੇ ਭੂਖੇ ਟੇਢੇ” ਪੜੇ। ਪੀਵੈਂ ਭੰਗ ਤਬ ਹੁਇ ਹੈਂ ਖੜੇ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਭੂਖੇ ਤੁਰਕ ਭਏ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। 
ਚਾਰ ਤਰਫ ਤੇ ਯੌ ਪਰੇ“, ਜਨੁ ਕਰ ਢੁੱਕੇ ਜੰਨਂ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਹਿਲੇ ਚੋਟ ਬੰਦੂਕਨ ਕਰੀ। ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਮਾਰ ਤੀਰਨ ਧਰੀ। 
ਫੇਰ ਨੇਜੇ ਔ ਲੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਪਹਿਲੀ ਬੇਰ”॥੧੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਗਈ ਅਕਲ ਭੁਲਾਈ। ਤੁਰਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਜਮ ਕੀ ਨਜਾਈਂ। 
ਜਨਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਰੀ। ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਤੇ “ਭਲ ਸਰੀ॥੧੪॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਤੁਰਕਨ ਪਹਿਲੇ ਲਭੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੋ ਦੀਏ ਮਾਰ। 
ਜੋਊ ਲੜੇ ਤਿਤ ਹੀ ਅੜੇ, ਡਰੇ ਨ ਮਰਨੋਂ ਮਾਰ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹ ਥਾਂ ਖੜ ਜਾਵੈ। ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਸੋਉ ਤਹਾਂ ਖੜਾਵੇ। 
ਮੱਦਤ ਤਕੈ ਨ ਔਰਹਿ ਸੋਊ। ਤਾਂ ਕੇ ਮੁਹਰੈ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਊ॥੧੬॥ 
ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤੁਰਕਨ" ਘੇਰੈ। ਫਿਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਫੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੈ। 
ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਮੱਦਤ ਕਰੈਂ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਛੁਡਾਵੈਂ ਆਪ ਸੁ ਮਰੈਂ॥੧੭॥ 

9 ਕਸ਼ੁਰਵਾਗ, ਵਲੀ (ਠ/ੰਹਰਾ ਕ?/ > ਧਰਤੀ /ਵਚ ਕੱਡ ਕੇ (%ਰ /ਦਿਆਨਾ?/ ੨ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਸੰਗਲ; 
੭#ਚਤ/ 8 ##ਲੰਟ (ਹੱਏਂ ਪਲੇ %ਨ?/ ੫ ਆ ਨਈ ਹਾਵਾ ਕਰ /ਦਿੱਤਾ/ ੬ ਜੱਵ (/ਲੇਣੇ' ਸੰਦ ਆ ਦੁਕਾ ਸ?)/ 
੭ ਲਾਰ, ਵਾਠ/ € ਚੰਗਾ ਹੱ ਸ਼ਕ॥ ੯ ਮੱਦਦ, ਸਹਾਾਲਤਾ/ " /ਨਹਤੜੇ /ਨੱਘ ਤੁਰਕਾਂ ਟੇ ਘਨ ਤੱ ਲਾਹਨ ਸਨ 

(/&ਡ' ਝ਼ਾਹਰ ਗਏ ਹੱਣੇ ਸਨ)/ 



੩੩੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਸੋ ਭੀ ਅਏ ਛੁਡਾਵਨ ਪਾਸ। ਸਿੰਘ ਪੜੈ ਤਬ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 
ਪੀਛੈ ਫਿਰੈ ਜੁ ਗੀਦੀ" ਕਹਾਵੈ। ਅਗੇ ਮਰੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਾਵੈ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਥੇ ਗਏ, ਤਿਨ ਸੁਨੇ ਬੰਦੂਕ ਅਵਾਜ਼। 
ਆਵਤ ਭਏ ਸੁ “ਸੰਕ ਤਜਿ, ਕਰ ਮਨ “ਮਰਨੋਂ ਸਾਜ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏਲਰਤ ਭਿਰਤ ਪਰ ਗਈ ਜੋ ਰਾਤ। ਜਨੁ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਈ ਪਰਭਾਤ। 
ਉਇ ਥਕ ਗਏ ਲਰਨ ਅਰ ਮਰਨੌ। ਬਾਲਕ ਖਾਲਸੋ ਜਨੁ ਭਯੋ ਤਰਨੋ“॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਇ ਦੇਖਯੋ ਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ. ਇਕਲੋ “ਫੌਜ-ਸੁ-ਦਾਰ। 
ਦਈ ਥੈਂਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਰ “ਮੰਡੀ ਦਈ ਉਤਾਰ॥੨੧॥ 
ਮਾਰਨ ਆਯੋ ਸੋ ਮਰਯੋ, ਪਖ ਸਿੰਘਨ ਗੁਰ ਕੀਨ। 
ਭੱਜੇ ਤੁਰਕ ਕਿਛ ਲੁਕ ਗਏ, ਮਿਲ ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਛੀਨ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤਬ ਸ਼ਾਦੀ ਭਈ। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੌਲਤ ਅਈ। 
ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਜੁ ਦਰਯਾਉ ਰੁੜ੍ਹਾਏ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਲੌ ਦੁਗਣੇ ਆਏ॥੨੩॥ 
ਹੁਤੋ ਖਾਲਸੋ ਸੁੰਮੋਵਾਣੀ“।ਭਈ ਖਾਲਸੇ ਅਥੇ”! ਕਹਾਣੀ। 
ਏਕ ਮਰੈ ਤੌ ਦਸ ਔਰ ਆਵੈਂ। ਰਹੈਂ ਦੁਖੀ ਤੌ ਸੁਖੀ ਬਤਾਵੈਂ॥੨੪॥ 
ਸੋ ਗੱਠੇਂ”? ਕੋ ਰੁੱਪਾ” ਭਾਖੋਂ। ਨੂਠਨ” ਕੋ ਸੁਨਹਿਰੋ"“ ਆਥੈਂ। 
ਭੁੱਖੋ ਰਹੈਂ ਮਸਤ ਲੰਗਰ ਕਹੈਂ। "ਖੂਹ ਖਾਤਨ ਮੱਧ ਬੇਲਨ ਰਹੈਂ॥੨੫॥ 

ਸਾਖੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰ ਕੀ 
('ਰਾਤ ਪੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵਹਿੰ ਸ਼ੇਰ...') 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖ ਕੋ ਸਹੈਂ। ਦੁਖੀ ਸਿੰਘ ਇਮ ਦੇਸਹਿ ਰਹੈਂ। 

9 ਕਾਂਏਨ, /ਏਲੂ ਵਰਗਾ ਲੰਅਣਯਾ/ ੨ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ /ਨੈਂਡਰ ਹੱ ਕੰ/ = ਮਰਨਾ ਧਾ ਕੰ/ # ਲਤਾਂਇਆਂ 
/ਭਤਾਂਦਆਂ/ ੫ ਲਵਾਨ/ ੬ ਛੀਦਾਨ/ . ਪੱਣ ਲਾਹ /ਇੱਤ0 ੮ ੪ਸ0 ੯ ਪੁਤਾਕਾਲ ਸ਼ਵੇਰ-ਸਾਠ/ 

52 ਨੱਮਣਵਾਣ? ਐਸ ਦੇ ਲਲ ਵਨ, ਅਥੰਡ ਪੁਵਾਹ ਵਾਲੋ/ 55 ਨਾ /ਨਟਣ ਵਾਲ ਅਮਰ/ ੧2 ਗੰਛਾ/ 

9= ਚਾਂਦੰ/ 58 /ਨੈੱਟੀ ਦੇ //ਆਲੇ/ 5੫ ਲੌਨੇਂ ਦਾ (ਲਾਟਾ)/ ੧੬ ਸੂਹ ਖਾੱਤਆਂ /ਵੋਲ, ਟੋਂਲਆ ਖੰਡਾ 

#ਗਲਾਂ /ਵਦਾ/ 



ਸਉ ਸੀ ਵਕ 
ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕੱਨੇ ਹੋਇ ਦੌੜੈਂ। ਲੁਟੈਂ ਮੁਦੱਯਨ” ਸਿਰ ਭੀ ਤੋੜੈਂ॥੧॥ 
ਰਾਤ ਪੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਵਹਿੰ ਸ਼ੇਰ। ਦਿਨੈ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਝਾੜੀਂ ਸ਼ੇਰ। 
ਬਹੁਤਨ ਕੋ ਡਰ ਸਿੰਘ ਨ ਗਨੈਂ। ਪਰੈ ਰਾਤ ਕੋ ਥੋੜੈ ਜਨੈਂ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਕ ਜਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰੇਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਾਹਿਂ। 
ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਲੁਟ ਖਾਹਿੰ॥੩॥ 

ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿਆੜ ਖੰਡਨ ਕੀ 

('ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਰਹਤ ਥੇ ਬਘਯਾੜਨ ਖੱਡ ਮਾਂਹਿ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖ ਸੁਨੋ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, ਜੋ ਘੇਰੇ ਖੱਡ ਮਾਂਹਿ। 
ਭੂਮ ਮਾਂਹਿ ਆਕੀ ਭਏ, ਸੁਨੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਛੇਟ ਚ ਸਗੋਂ ਗਾਮੇ। ਭਯੋ ਸਿੱਘ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। 
ਭੰਗੂ ਗੋਤ ਅਸਾਡੋ ਤਾਯੋ। ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਇ ਉਨ ਬਡ ਦੁਖ ਪਾਯੋ॥੨॥ 
ਮਾਂਗਯੋ ਮਿਲੈ ਨ ਉਧਾਰ ਕੋਉ ਦੇਇ। ਆਖੈ ਚੋਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿਨ ਨ ਦੇਇ। 
ਜੌ ਉਜਾੜਨ ਕੈ ਸਿੰਘ ਰਹਿਂ ਬੀਚ। ਕਹੈ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕ ਉਨ ਨੀਚ॥੩॥ 
ਮਾਰਨ ਦੌੜੈਂ ਐ ਫੜ ਲੇਹਿੰ। ਭੂਖੇ ਰਾਖੈਂ ਕਛੁ ਖਾਣ ਨ ਦੇਹਿੰ। 
ਇਸ ਦੁਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਚਲ ਜਾਵੈਂ। ਕਈਅਕੁ ਮੁੜ ਨਿਜ ਵਤਨੈ ਆਵੈਂ॥੪॥ 
ਪੁਦੇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਤਨੈਂ ਆਵੈਂ। ਈਹਾਂ ਲੁਕ ਛਪ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਖਾਵੇ। 
ਹੁਤੀ ਖੱਡ ਬਘਿਆੜਨ ਕੇਰੀ"। ਪੱਟ ਬਣਾਇ ਉਨ ਕਰੀ ਬਡੇਰੀ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਤ ਹੋਤ ਨਿਕਸੈਂ ਤਉ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਹੈਂ ਛਿਪਾਇ। 
ਸਿੰਘਨ ਲੀਨੋ ਕਰਿ ਤਿਮੈ, ਜਿਮੈਂ ਉਲੂਕ ਸੁਭਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਤਿ ਪੜਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਕੋ ਜਾਨ। ਘਰ ਤੇ ਮਿਲੈ ਸੁ ਰਲਮਿਲ ਖਾਨ। 
ਉਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਕੋਊ ਔਰ ਸਿੰਘ ਆਵੈ। ਉਸੈ ਖੁਲਾਇ ਕੈ ਤੌ ਆਪ ਖਾਵੈਂ॥੭॥ 
ਜਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪੈ ਕਮ ਹੋਇ ਚੂਨ”। ਉਸੈ ਖੁਲਾਵੈਂ ਆਪ ਰਹਿ ਊਨ”। 

ਚ ਟ%ਵੌਦਾਨਾਂ ਨੂੰ/ ੨ ਨਨ? = ਲੰਘਾਂਦੋ/ ੭ ਵਾਲ ਟ?' ੫ ਵੱਡਾ (ਲਣਾ ਲਲੀੰ ਅਟ-ਘਟ ਕ&/ 
੬ ਆਟਾ ੭ ਉਣ ਅਨ-ਡੱਲ/ 



੩੩੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜੋਉ ਜੋਊ ਸਿੰਘ ਉਦਮੀ ਹੋਇ। ਦਸ ਪੰਜ ਰਲ ਕੈ ਦੌੜੈਂ ਸੋਇ॥੮॥ 
ਸਾਗ ਅੰਨ ਪਟ ਲਯਾਵੈਂ ਸੋਇ। ਚੋਰੀ ਛਿਪੀ ਪੈ ਉਨ ਗੁਜਰ ਹੋਇ। 
ਕੈ ਬਖਤਾਵਰ” ਜਿਸ ਹੁਇ ਪਿਤ ਮਾਤ। ਸੋਈ ਜਾਇ ਘਰਿ ਖਾਵੈ ਰਾਤ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਹਤ ਥੇ, ਬਘਯਾੜਨ ਖੱਡ ਮਾਂਹਿ। 
_ਜਸੂਸਨ ਨੇ ਤੇਊ ਲਖੇ? ਜਾ ਕਹਜੋ ਸੁ ਤੁਰਕਨ ਪਾਹਿ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਫੌਜ ਤੁਰਕਨ ਚੜ੍ਹ ਆਈ। ਏਕ ਓਰ “ਢੁਕ ਬਹੀ ਛਿਪਾਈ। 
ਸਿੰਘ ਬੜਤ ਉਨ ਲਖ ਜੇ ਲੀਨ। ਤਹਿਂ ਉਸ ਵਖਤ ਸਿੰਘ ਥੇ ਤੀਨ॥੧੧॥ 
ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੰਗੂ ਸੁਨਾਯੋ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਹੇਹਰ ਗਾਯੋ“। 
ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਥੋ ਆਹਿ। ਲੀਨੇ ਤੁਰਕਨ ਵੜਤ ਦੁਸਾਇ॥੧੨॥ 
ਕਰ ਕੈ ਉਠਾਵਨ ਤੁਰਕ ਤੁਰਤ ਪਏ। ਵੜਤ ਪਤਾਲ ਸਿੰਘ ਆਕੀ ਭਏ। 

_ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਬੁਗਦੇ ਬਹੇ। ਲੜਨ ਘੁਲਨ ਕੋ ਤਯਾਰ ਸੁ ਭਏ॥੧੩॥ 
ਇਕ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋ ਅਨਾਜ ਥੋਂ ਮਾਂਹਿ। ਨੀਰ ਪਤਾਲ ਕੋ ਥੋਂ ਉਨ ਪਾਹਿ। 
ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਆਏ। ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਯੌ ਮਤੇ ਮਤਾਏ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਮਾਰੇ ਬੰਦੂਕਨ ਸ਼ਲਕ” ਬਹੁ, ਬਡ ਹੁਇ ਜਾਇ ਧੁਆਂਧਾਰ। 
ਧੂਏਂ" ਨਾਲ ਜਬ ਬਿਹੋਸ਼ ਹੋਹਿੰ, ਲੇਹੁ ਕਾਵ ਕਰ ਮਾਰ'॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਬੰਦੂਕ ਮਧ ਖੱਡਨ ਜੋਰੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਸਾਈ ਅੰਦਰ ਗੋਰੀ"। 
ਧੂੰਓੰਧਾਰ ਤਹਿ ਭਯੋ ਘਨੇਰੋ। ਹੀਓ ਹੁਟਯੋ ਯੌ ਭਯੋ ਅੰਧੇਰੋ॥੧੬॥ 
ਤਬ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਬਡ ਦੁਖ ਲਹਜੋ। ਧੂੰਆਂ ਰੋਕਨ ਜਤਨ ਉਨ ਕਯੋ। 

ਹੁਤੇ ਲੀੜੇ ਜੋ ਉਨ ਕੇ ਪਾਹਿ। ਦੈ ਖੱਡਨ ਮੁਖ ਰੋਕਸੋ ਵਾਹਿ॥੧੭॥ 
ਫਿਰ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਯੋਂ ਚਿਤ ਆਈ। 'ਫੜ ਲੋਕਨ ਖੱਡ ਲੱਯੇ ਪੁਟਾਈ'। 

_ਕਰ ਸਲਾਹਿ ਇਮ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਧਾਈ। ਅਏ ਲੋਕ ਕਰ ਕਹੀ ਫੜਾਈ॥੧੮॥ 
_ ਆਇ ਲੋਕਨ ਇਮ ਕਰ ਚਤੁਰਾਈ। 1ਕਸੀਆਂ” ਦੈ ਪੁੱਟਣ ਦਏ ਲਾਈ। 

9 ਨੱ9-%ਜ/ ੭ ਵੇਲ/ = ੫ਨ/ # ਛੁਪ ਕੰ ਸੋਨ ਨਈ॥ ੫ ਹੂਆ ਦਾ) ੬ (ਫਾ? ਲਗਦਾ ਛਰ ਟੱਕ 

#ਮਟਾਰ ਪੰੈਲਕੜਜ਼ਾ (ਵੇਖ “ ਭਨ ਖੰਜਰ ਲਗਦਾ ਨੱਟੇ-ਸਨਨਾ)/ ੭ ਗੱਲੱਲਾਂ ਦੀ ਝਣਾੜ/ ੮ ਨੱਲਆਂ/ 

€ ਸ਼ੱਕ ਨਈ) 5੭ ਕਹੀਆਂ) 'ਘਨਾਤਰ”- ਵਿ (ਸਰ 
ਕਲੀਆਂ ਟੰਨੇ ਲਹ ਚੱਖ ਤਾਣ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੩੩੯ 

ਜਬ ਪੁੱਟੈਂ ਤਬ ਉੱਖੜ ਜਾਹਿਂ। ਨਾਲੇ ਲਤ ਮੁੱਕੀ ਜਟ ਭੀ ਖਾਂਹਿ॥੧੯॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹੀ ਨੁਕਾਵਨ ਖਾਤਰੇ, ਸੱਦਣ ਗਏ ਤੁਖਾਣ। 
“ਤੇ ਲੌ ਰਾਤ ਸੁ ਢੁਕ ਪਈ, ਫੌਜ ਚਹਿ ਡੇਰੇ ਜਾਣ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਮਤ ਔਰੈ ਕਈ। ਖੱਡ ਭਰ ਈਂਧਨ” ਅੱਗ ਲਾਇ ਦਈ। 
_ ਅਗਨਿ ਪਹੁੰਚ ਦਏ ਕਪੜੇ ਸਾੜੀ। ਇਮ ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਭਈ ਖਵਾਰੀ॥੨੧॥ 
ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀਓ ਜਤਨ ਸੁ ਔਰ। ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੋਂ ਮੂੰਦੀ ਠੌਰ=। 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹੈਂ ਬਚ ਰਹੀ। ਤੌ ਲੌ ਆਨ ਰਾਤ ਭੀ ਭਈ॥੨੨॥ 
ਲੋਕਨ ਉਨ੍ਹੈ ਦਯੋ ਡਰਵਾਇ। 'ਰਾਤ ਪਰੈ ਮਾਰੈ ਸਿੰਘ ਆਇ'। 
ਇਤ ਡਰ ਛਾਡ ਉਨ੍ਹੈਂ ਉਇ ਗਏ। ਲੋਕ ਚੁਫੇਰਯੋੇਂ ਆਵਤ ਭਏ॥੨੩॥ 
ਬੁਝਾਇ ਆਗ ਤੇ ਲਏ ਨਿਕਾਰ”। ਐਸ ਬਿਤੀ“ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਨਾਰ£। 
ਜਿਨ ਸਿਰ ਬੀਤੀ ਤਿਨ ਸੋਂ ਹਮ ਸੁਨੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਿਖ ਦਈ ਗੁਨੀ॥੨੪॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਐਸੋ ਐਸੋ ਦੁਖ ਸਹੇ, ਤੌ “ਛਡੇ ਸੁ ਦਾਈਏ ਨਾਂਹਿ। 
ਖੱਤੀ ਤੁਖਾਣ ਕਲਾਲ ਜੱਟ, ਮਿਲੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂਹਿ॥੨੫॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਕੀ 
('ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਪਤਿ ਰਖ ਲਈ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ€ ਭਯੋ, ਸਿਖੀ ਮਧ ਮਜ਼ਬੁਤ। 
ਵਹਿ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਹੁਤੋ, ਜਿਸ ਕੋ ਥੋ ਵਹ ਪੂਤ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ "“ਸੁਤ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਯੋ। ਫਿਰ ਮੱਧ ਕਚਹਿਰੀ ਉਸੈ ਬਹਾਯੋ। 
ਵੈ ਹੁਤੋਂ ਮੁਲਕ ਕੋ ਕਰਤ ਅਜਾਰਾ”। ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮਝਾਰਾ'॥੨॥ 
ਤੁਰਕ ਉਸੈ ਖਾਲਸੇ ਵਲ ਤੋਰੈਂ। ਖਾਲਸਾ ਭੀ ਤਿਸ ਕੋ “ਭਲ ਲੋਰੈ'। 

੪ ਲੱਠਾ/ ੬ ਨਾਲ਼/ .੭ ਟਾਅਦੇ (੫/ਤਲਾਹੀ ਏ? ਨਾ ਛਡ/ ੮ ਤਾਂ ਹੀ ੯ /ਏਕ ਸੱਟ ਨੱਤ: (7) /ਨੇਲ੍ਹਾ 

ਲਾਹੱਰ ਦਾ /ਇਕ /0ਡ; ਜੌ ਛਾਂਨਾ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅੰਲ ਦੂਗਾੰ ਤੇ ਹ/ 5੭ ਤਰਾ (ਨਬੌਗਾ/ਨਘ) ਨੰ ਓਸ ਟੇ 
/£ਤਾ ਨੰ ਫਾਰਨਾੰ ੫ੜਾਲੰ/ 55 ਠੌਕਾ/ $> /ਵਚ/ 5ਤ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ/ 



੩੪੦ ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕੋਈ ਤੁਰਕਨ ਪਰੈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਕਾਮ। ਤੋ ਉਸ ਭੇਜੈਂ ਕਰ ਕਰ ਸਲਾਮ॥੩॥ 
ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਆਯੋ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਕੰਮ "ਨਹਿੰ ਚਹਿ ਗ੍ਰਾਯੋ। 
ਕਿਤ ਘੂਰਨ ਕਿਤ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਬੀ। ਕਿਤ ਬਲ ਕਰ ਕਿਤ ਛਲ ਕਰ ਲੀਬੀਂ॥੪॥ 
ਸੋ ਸਭ ਦਏ ਖਾਲਸੇ ਭੇਤ। ਹੁਤੋ ਪੰਥ ਸੋਂ ਅਤਿ ਬਡ ਹੇਤ। 
ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾਵੈ। ਨਹਿੰ ਪੁਤੁ ਪੌਤ੍ਰੇ ਕੋ ਹੇਤ ਰਖਾਵੈ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਹੁਤੋ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਹਠ ਧਾਰ। 
ਜੈਸੀ ਕੀਨੀ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਸੋ ਅਬ ਸੁਨਹੁ ਬਿਚਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਫੜ ਜੰਬਰੋਂ ਮੰਗਾਯਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਬੇਟਾ ਸਾਥ ਫੜਾਯਾ। 
ਕਹਜੋ ਨ੍ਹਾਬ 'ਤੁਮ ਆਵੇਂ ਦੀਨ। ਲੇਵੋ ਦਾਮ ਐ ਕਾਮ ਜ਼ਮੀਨ॥੭॥ 
ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮਰਨੋਂ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਚੜ੍ਹੋ ਚਰਖਦ ਗਿਰ ਹੋਵੋ ਚੂਰ'। 
ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਰਨਸ਼” ਕਰੀ। ਧੰਨ ਚਰਖੜੀ ਧੰਨ ਯਹ ਘਰੀਂ“॥੮॥ 
“ਚਾੜ੍ਹ ਚਰਖੜੀ ਹਮੈ ਗਿਰਾਵੋ। ਸੋ ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਢੀਲ ਨ ਲਾਵੋ। 
ਹਮ ਤੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾਵੈਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਣ ਭਲ ਜਾਵੈਂ॥੯॥ 
ਧੰਨ ਨਵਾਬ ਧੰਨ ਤਵ ਦੀਨ। ਆਦਲ ਹੈਂ ਤੂੰ ਬਡੋ ਪ੍ਰਬੀਨ। 
ਮਰਨੋਂ ਡਰ ਹਮ ਦੀਨ ਮੋਂ ਕਰੋ। ਹੋਇ ਦੀਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹਿੰ ਮਰੋਂ?॥੧੦॥ 
ਜੌ ਫਿਰ ਭੀ ਸਿਰ ਮਰਨੋ ਰਹੈ। ਐਸ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਧ੍ਰਮਾੰ ਤਜ ਬਹੈ? 
ਮਰਨੋਂ ਡਰ ਹਮ ਆਵੈਂ ਦੀਨ। ਜੇ ਹੁਇ ਮਰਨੋਂ ਨਾਂਹਿ ੧ਕਭੀਨ”॥੧੧॥ 
ਜੈਸੇ ਤੁਮੈ ਦੀਨ ਹੈ ਪਯਾਰਾ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ। 
ਚਾੜ੍ਹ ਚਰਖੜੀ ਅਬੈਂ- ਮਰਾਵੇ। ਮਾਰੋ ਅਬੈ ਨ ਦੇਰ ਲਗਾਵੋ॥੧੨॥ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮ ਹੋਵਹਿ ਨਾਹੀਂ ਧਰਮ ਆਪਨੇ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੀਂ।' 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁ ਕੀਨਾ। ਚਾੜ੍ਹ ਚਰਖੜੀ ਸਿੰਘ ਸੁ ਦੀਨਾ॥੧੩॥ 
ਉਚੇ ਚਾੜ੍ਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਯਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਨਾਹਿੰ ਭੁਲਾਯਾ। 
ਜਯੋਂ ਜਯੋਂ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੁ ਉਚਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ' ਕਰ ਊਚ ਪੁਕਾਰੇ॥੧੪॥ 
ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕੋਧੈ। ਔਰ ਘੁਮਾਇ ਕਰਾਵੋ ਚੋਪੈ। 

5 ਨਵਾਉਣਾ (ਖ਼ਰਾਲ ਕਰਨਾ) ਨਗੀੱ.ਨੰ ਰਾਨੁੰਦਾ/ 2 ਲੰ ਲਈ ਤੇ ਜਰਮਤ/ ੪ ਨਲ ਨਮਸਕਾਰ 
(ਵਾਹਨ ਅਨ)/ ੪ ੫ਤ) . ੬ ਧਨਮ/ ੭ ਕਦੀਂ ਵੰ/ ੮ ਹੁਣੇ /ਇਸੋ ਵੋਝ/ ੯ ਕੱਤ ਹਦ ਗੁੱਸਾ ਖਾਏ/ 

5੦ ਚਰਕਤਾੀ ਹੱਨ % ਕੇ ਲੱਭ ਕਰਵਾ /ਇ5/ “ਆਨਾਤਰ:- ਕਠਂ ਸਤਾਈ ਲੋਨ ਨ ਕ$/ ਆਸੇ ਸੰ ਛੇਰ 
ਕਾਂਤ ਲੀਨ/ ?ਕਭੰਨ= ਕਦੀਂ ਵੰ7 ੭/ਨ% ਦਾ ਲੰਗ ਤੇ ਸਗੀੰਦਾਂ ਨਾਅਰਾ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ' 2 ./ 
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ਮਗ ਕਬੀਲਾ. ਲੱ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਐਸੇ ਕਹਯੋ, 'ਯਾ ਕੋ ਲੇਹੁ ਉਤਾਰ। 
ਯਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਟੰਗਯੋ, ਯਾਹੂ ਕੋ ਜੁ ਦਿਖਾਰ"॥੧੬॥ 

_ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਚੰਡਾਲਨ” ਵੈਸੇ ਕੀਨਾ। ਬਾਂਧ ਟਾਂਗ ਉਲਟੋ ਕਰ ਦੀਨਾ। 
ਚਾੜ੍ਹ ਚਰਖੜੀ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਯਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨੈਨਾ ਦਿਖਾਯਾ॥੧੭॥ 
ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਐਸੇ ਕਹੈ। 'ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਤ੍ਰ! ਧੰਨ ਦਿਨ ਯਹੈ। 
ਸੋ ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਜੁ ਧਰਮ ਨਿਬਾਹੈ। ਧੰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਗੁਰ ਪਗ ਚਾਹੈ'॥੧੮॥ 
ਤਿਸੈ ਉਤਾਰ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਯਾ। ਦੇ ਕੈ ਦੁਖ ਫਿਰ “ਬਾਤਨ ਲਾਯਾ। 
'ਤੂੰ ਹੈਂ ਬਾਲਕ ਬੁਧਿ ਤੈਂ ਨਾਹੀ! ਕਰ ਕੈ ਹਨ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਗਵਾਹੀਂ॥੧੯॥ 
ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਭ ਲਖ ਲਯਾ। ਤੁਮਰੋ ਦਿਨ ਅਬ ਦੇਖਣ ਭਯਾ। 
ਅਧ ਖਾਧੋਂ ਅਧ ਪੀਤੋ ਜੈਹੈਂ। ਧਰਮ ਰਖਯੋ ਤੁਧ ਕਦ ਕੰਮ ਐਹੈ?॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹ੍ਹੈ ਲੇਹੁ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਬੈ ਜਗੀਰ। 
ਜਬ ਲਗ ਰਹਿਹੈ ਤਖਤ ਜਗ, ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ਤਗੀਰ”॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਵਾਬ ਕਹੀ, 'ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸੁਬੇਗ! ਬਚਾਓ ਪੁਤੁ ਕੋ ਚਲਤੀ ਤੇਗ। 
ਰੱਖ ਪੁਤ੍ਰ ਕੋ ਜੜ੍ਹ ਤੁਝ ਰਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੁ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਲਮਾ ਕਹੈ॥੨੨॥ 
ਕਰੋਂ ਕਤਲ ਤੁਝ ਮਾਰੋਂ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਿਖਾਇ ਪੁਤੁ ਕਰ ਦੀਨ ਦਰਾਮ'। 
ਯਾ ਪੀਛੇ ਮੈਂ ਰਾਖੋਂ ਤੋਹਿ। ਤੂੰ ਭੀ ਪੁਤੁ ਸੋਂ ਕਰ ਕਛੁ ਮੋਹਿ॥੨੩॥ 
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਹੈ ਬੰਸ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੜਹ ਹੈ ਹੈਂ ਨਿਰਬੰਸ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਐਸੀ ਕਹੀ। 'ਸੱਚ ਨਵਾਬ ਤੈਂ ਜੇਤੀ ਕਹੀ॥੨੪॥ 
ਹਮ ਨੇ ਤੁਮਰਾ ਨੂਣ ਸੁ ਖਾਯਾ। ਬਣੇ ਨ ਖੋਟਾ ਤੁਮੈਂ ਅਲਾਯਾ”। 
ਹਮ ਸੁਤ ਅਪਨੇ ਦਯੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਰਾਖਨ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਨਿਜ ਭੇਸ॥੨੫॥ 
ਕਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਪਰਤੀਤ। ਯਾ ਸਿਰ ਮਰਨੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰੀਤ। 

9 /ਵੋਖਾ ਕੇ (/ਏਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ /ਵੋਖਾ ਕ?/ ੭ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਜੱਲਾਦਾਂ (ਕਸ਼ਣਆੰ) ਨੰ? ਤ ਅੰ (/ਵੇਖਾ 
/ਦੱਤਾ)/ # ਪੰਰ, ਚਰਨ (ਧੰਨ ਹਨ ਓੰਹ ਰਲ਼, ਲੱ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦ ਹਨ)/ ੫ ਥਾਤਾਂ (ਗੱਲਾਂ) 
/ਵੇਚਾ ਲਾ /ਨ%/ £' ਵੇਖ? -੭ ਸ਼ਦਨਾੰਂ (ਤੇਰਾਂ /ਇਹ ਸਗਾਰ ਕੱਲੀ ਝਦਲੇ ਲਾਂ ਖੰਹੇਲਾ ਨਹੰ)/ ੮ /ਫਾ? ਟਰ 
#ਟਨ; ਅੰਦਰ ਆਉਣ; ਪਵੋਸ਼ ਕਰਨਾ/ ਭਾਵ ਦੀਨ /ਵਚ ਕਰ ਏ/ ੯ ਕੁਲ ਗੱਹਤ (ਤੇਲੀ ਵੱਲ ਸਾਂਦਾੰ 
ਰਹੰਨ?/ ੧੭ ਲੋੱਲਆ /ਕੋਹਾ/ 



੩੪੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

“ਰਹੈ ਧਰਮ ਤਨ ਅਬ ਹੀ ਜਾਇ। ਕਬ ਲਗ ਜੀਵੈ ਧਰਮ ਗਵਾਇ॥੨੬॥ 
ਕਿਤ ਜੀਵਨ ਸੋਂ ਧਰਮ ਗਵਾਈਏ। ਮਰਨੋਂ ਸਾਚ ਕਿਤੈ ਨਨ ਜਾਈਏ। 
“ਸਿੱਖਨ ਕਾਜ ਸੁ ਗੁਰੁ ਹਮਾਰੇ। ਸੀਸ ਦੀਓ ਨਿਜ “ਸਨ ਪਰਵਾਰੇ॥੨੭॥ 
ਚਾਰੇ ਪੁਤਰ ਜਾਨ ਕੁਹਾਏ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਏ। 
ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਦਕੁਲਹਿ ਗਵਾਈ। ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈਂ ਕੌਣ ਬਡਾਈ?'॥੨੮॥ 
ਐਸੇ ਔਰ ਬਾਤ ਬਹੁ ਭਈ। ਨਵਾਬ ਚਿੱਤ ਤਬ ਐਸੇ ਅਈ। _. 
'ਯਹ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਾਵੈ ਐਸੇ। ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਵੈ ਮੁੜੈ ਨ ਜੈਸੇ।੨੯॥ 
ਯਾਂ ਤੇ ਜੁਦੋ ਸੁ ਬੇਟਾ ਕਰੋਂ। ਡਰਾਇ ਮਾਰ ਵਿਚ ਦੀਨੇ ਭਰੋਂ। 
ਦੁਖੀ ਹੋਤ ਜਬ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ। ਭੂਲ ਜਾਤ ਹੈ ਗੁਰ ਵਾ ਪੀਰ॥੩੦॥ 
ਦੇਵੇਂ ਦੁਖ ਵਹ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ। ਜੋ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਹੁੰ ਜਗੀਰ'। 
ਤਬ ਤਿਸ ਦੇਣ ਲਗੇ ਬਹੁ ਦੁੱਖ। ਟਾਂਗੈ ਖੀਚੈਂ ਕੂਟੈਂ ਮੁੱਖ॥੩੧॥ 
ਏਕ ਟੰਗ ਫੜ ਤਿਸੈ ਘੁਮਾਵੈਂ। ਬਾਂਹ ਖੈਂਚ ਫਿਰ ਪੀਛੇ ਗਿਰਾਵੈ'। 
ਕੋਈ ਦੰਤਨ” ਨਖਨ" ਚੁਭਾਵੇ। ਉਲਟੋ ਸੁਲਟੋ ਕਰੈਂ ਸੰਤਾਵੇਂ॥੩੨॥ 
ਖੇਚੈਂ ਕਾਨ ਨਾਕ ਦੁਖ ਦੇਹਿਂ। ਕਹੈ, 'ਦੌਤ ਯਿਹ, ਤੋੜ ਸੁ ਲੇਹਿਂ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਯਹ ਹੈ ਮਾਚੱਲ”। ਉਤਾਰ ਲੇਹੁ ਅਬ ਯਾਂ ਕੀ ਖੱਲ'॥੩੩॥ 
ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਕਹਾਂ ਲੌ ਗਨੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਨੀਏ"। 
ਕਹਿ ਨਵਾਬ ਫਿਰ 'ਚੁਖੜੀ ਚੜ੍ਹਾਵੋ। ਡਾਰ ਯਾਹਿ ਕੀ ਜਾਨ ਗਵਾਵੋ'॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਤ ਦੁੱਖ ਸੋ ਥੱਕ ਗਯੋ, ਰਹਯੋ ਨ ਔਰ ਉਪਾਇ। 
ਤਬ ਬਾਲਕ ਭੀ ਚੁਪ ਭਯੋ, “ਗਸ਼ੀ ਪਰੀ ਤਿਸ ਆਇ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਚੰਡਾਲ ਯੌ ਆਨ ਪੁਕਾਰਾ। 'ਅਬ ਭਯੋ ਬਾਲਕ '“ਮਰਨੇ ਵਾਰਾ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਹੋਯੋ ਰਾਜੀ। 'ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੀ ਹਮਰੀ ਲਾਜੀ”॥੩੬॥ 
ਧੰਨ ਪੁਤੁ ਤਵ ਧੰਨ ਹੈ ਜਨਨੀ। '“ਰਹਯੋ ਧਰਮ ਅਬ 1ਹਮਰੋ ਬਨੀ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੋ ਚਿਤ ਆਯੋ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁਤੂ ਚਿਰਾਯੋ॥੩੭॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨੀਰ ਮੰਗਾਯੋ। ਕੁਛ ਛਿੜਕਯੋ ਕਿਛ ਮੁਖ ਤਿਸ ਪਾਯੋ। 

5 /ਨੈੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਲ ਲਲੰ/ 2 ਸਮੰਤ ਘਨਵਾਨ ਦੇ/ = ਕੁਲ (ਵੰਨ? ਨਵਾ ਜਣਨ ਸ਼ਾਠਾ ਵੱਨ ਕਰਲਾਨ ਕਰ 

/ਦਤਾ/ ੬ ਟੱਦ/ ੪ ਨਾਨ ਨਹੰ/ ੬ ਏੱਖ' ਦੋਣ ਲੱਨੰ/ ੭ ਅਜ਼ਲ ਘਸਨਾ/ ੮ ਕਹ2/ ੯ ਨ ਆ ਨਈੰ/ 

5੦ ਮਰਨ ਵਾਲਾ/ 95 ਲਨ ੫ਤ/ 5੨ ਸ਼ਡਾ ਧਰਮ ਲੱਣਿਆ ਗਾਹ /ਨ%/ “ਆਠਤਰ:- /ਨੈਸ /ਲਧ 

#ਰਾਰ ਕੰ ਹੰਵੋਂ #ਤ/ ਨੱਟਾਂ /ਲਨਿ ਆਇ ਸ਼ਨਤ ਨੈ ਮਤੰਤ/ / ਆਠ਼ੱਤਰ-- ਸਕਾਂ ਕਰਨ? 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੪੩ 

ਤਬ ਕੁਛ ਜੀਵ" ਦੇਹ ਮੈ ਆਇਆ। ਦੇ ਕੈ ਦਿਲਾਸਾ ਤਬੈ ਬੁਲਾਇਆ॥੩੮॥ 
'ਅਬ ਤੁਮ ਜਨਮ ਭਯੋ ਹੈ ਨਯੋ। ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਤੁਧ ਦੀਨ ਬਚਯੋ'। 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਭਏ। ਨਵਾਬ ਮੰਗਾਇ ਖੜੇ “ਢਿਗ ਕਏ॥੩੯॥ 
ਤਿਨ ਬਾਲਕ ਕੋ ਬਾਤਨ ਲਾਯਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿਨ ਹੌਣ ਕਹਾਯਾ। 
ਕੁਛ ਸੁਧ ਕਛੁ ਬੇਸੁਧ ਕੇ ਹੋਤੇ। ਕਹਿਓ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜਾਵਤ ਗੋਤੇ॥੪੦॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੈ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। 'ਆਵਾਂ ਦੀਨ' ਯੋ ਲੀਓ ਕਹਾਈ। 
ਭ੍ਰਮਾਇ ਲਯੋ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦਿਖਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋ ਸੁਨ ਪਾਈ॥੪੧॥' 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਚਰਜ ਭਯੋ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਯੋ ਚਿੱਤ। 
ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਇ ਦਿਖਾਲਿਓ, ਦੀਨ ਆਵੈ ਤੁਝ ਪੁੱਤ॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

___ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ, 'ਸੁਤ! ਕੀ ਭਯੋ?।' ਬਾਲ ਕਹੈ, 'ਦੁਖ ਸਹਯੋ ਨ ਗਯੋ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਹ੍ਹੈ ਗਯੋ ਚੁੱਪ। 'ਯਹ ਕਯਾ ਭਯੋ' ਰਹਯੋ ਸਿੰਘ ਰੁੱਪਂ॥੪੩॥ 
ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਯਹ ਜੀਅ ਆਈ। 'ਦੇਖੋਂ ਅਬ ਮੈਂ ਪਾਸ ਬੁਲਾਈ। 
ਦੇਖੋਂ, ਕੈਸੇ ਕਲਮਾ“ ਕਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਿਮ ਭੁਲੱਯਾ ਚਹੈ'॥੪੪॥ 
ਨ੍ਹਾਬਹਿ ਤੇ ਲਯੋ ਪਾਸ ਬੁਲਾਈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਹ ਸਮਝਾਈ। -. 
'ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਕਯੋਂ ਦਯੋ ਭੁਲਾਈ?। ਤੈ ਪਰ ਕਿਨ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ?' ॥੪੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖਯੋ ਮਸਤਕ ਧਯਾਨ ਧਰ, “ਹੋਨ ਲਿਖਯੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਫੇਰਿਓ, ਲਗੋ ਸੁ ਪੱਛੋਤਾਨ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਮਸਤਕ ਦੇਖ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਨ ਲਿੱਖ੍ਯੇ ਲੇਖ। ਰ 
ਤਬ ਤਿਨ “ਪਨਹੀ ਪਗੋਂ' ਉਤਾਰੀ। ਚਰਨ ਛੁਹਾਇ ਦਯੋ ਇਕ ਬਾਰੀ॥੪੭॥ 
'ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ' ਕਹਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਮੇਟਯੋ ਖਾਲਸੇ ਲੇਖ ਬਿਕਾਰਾ'। 
ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਮਿਟ ਗਏ ਹਰਫ਼ ਜੁ ਹੋਣੋ ਤੁਰਕ॥੪੮॥ 
ਭਯੋ ਖਾਲਸੋ ਤਿਸ ਕੇ ਮਾਥ। ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ ਯਹ ਬਾਤ ਬਿਖਯਾਤ'। 

$ ਲਾਨ (ਕੁਝ ਸਾਨ /ਵੋਚ ਸਾਨ ੫ਣ)/ ੭ ਨੰਤੇ ਕੱਠੰ/ 2 ਨੋਂਤੇ ਪਾਂਦੇ ਯੋਹੌਸ਼ ਹੱ/ £ ਘਡਨਾ /ਨਿਆ, 

/ਵੇ#ਯੁਲ ਹੈ/ਨਆ/ ੫ ਨਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤ । ਲਾ /ਏਲਾਹ /ਇੱਠ ਲਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਨੁਲਲਾਹ/ ੬ ਮੱਠ 

ਤੇ “ਸਲਮਾਨ ਹੌਣਾ ਸਲਆ ਨੈ (ਤਕਦੀਰ /ਵੋਲ ਅਸਲਨਨ ਹੱਣਾ ਨ/ 2 ਸੱਤੀ ਪੰਰੋ' ਲਾਹ 

੮ ਯੰਕਾਨ /ਨੈਕਨ? ੮ ਪਨਟ (/ਏਹ ਲੱਠ ਸਾਨ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ 2?/ 
ਰਲ << ਸਲਸ=--<--<=- <<< 



੩੪੪ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸੰਤ ਚਹੈ ਤੋ ਮੇਟੈ ਲੇਖ। ਸੰਤ "ਰੇਖ ਮੈ ਮਾਰੈ ਮੇਖ॥੪੯॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਓ, ਐਸੋ ਕਰਤ ਖਿਆਲ। ਰ ਰ 
ਯਹ ਕਯਾ ਕੀਓ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਪਗ ਲਾਇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਐਸ ਉਚਾਰੇ। 'ਮੇਟਯੋ ਲੇਖ ਜੁ ਲਿਖਾ ਲਿਲਾਰੇ'”। 
ਨਵਾਬ ਕਹੀ, 'ਯਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ'। ਸਿੰਘ ਕਹੀ, 'ਪੁਛ ਲੜਕੇ ਚੱਲ'॥੫੧॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਉਨ ਲੜਕਾ ਟੋਹਾ। ਲੜਕੇ ਕੋ ਕਛੁ ਲਗੇ ਨ ਮੋਹਾ। 
'ਹੋਹਿ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ! ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ “ਤੇ ਛੋਡੈਂ ਪ੍ਰਾਨ'॥੫੨॥ 
ਤਬ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਅਪਨਾ ਕਲਮਾ ਹਮੈਂ ਪਿਆਰਾ। 
'ਸਤਿਨਾਮ' ਜੋ ਗੁਰ ਤੇ ਲੀਆ। 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਗੁਰ ਕਲਮਾ ਦੀਆ॥੫੩॥ __ 
_ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਆਯੋ ਰੋਸ। 'ਮਾਰੋਂ ਲੜਕੇ ਕੋ ਕਰ ਜੋਸ਼'। ਜਾ 
ਆਗੇ ਤੇ ਚੌਗੁਨ ਦੁਖ ਦੀਆ। ਲੜਕੇ ਕੇ ਚਿਤ ਸੁਖ ਸੋ ਥੀਆ॥੫੪॥ 
ਜਿਮ ਪੁਹਲਾਦ” ਨ ਮਾਨਜੋਂ ਦੁੱਖ। ਤੈਸੇ ਬਾਲਕ ਲਾਗੇ ਸੁੱਖ। 
ਜਯੋਂ ਜਯੋਂ ਬਾਲਕੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਵੈਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲੜਕੇ ਸੁਖ ਸੋ ਭਾਵੈ॥੫੫॥ 
ਮਾਰਤ ਮਾਰਤ ਵੈ ਥਕ ਗਏ। ਜਤਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਭ ਮੁਕ ਗਏ। 
ਤਬ ਨਿਬਾਬ ਕੇ ਯਹਿ ਚਿਤ ਆਈ। 'ਜਾਦੁ ਕੀ ਇਨ ਜੁਗਤਿ ਲਗਾਈ'॥੫੬॥ 
ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਏ ਮੰਗਾਈ। 'ਯਾਂ ਕੋ ਜਾਦੂ ਦੇਹੁ ਹਟਾਈ। 
ਕਲਾਮ“ ਇਲਮ ਕੁਛ ਲਾਵੇ ਤਾਣ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵਹਿ ਮੁੱਸਲਮਾਨ'॥੫੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੇਤੇ ਇਲਮ ਕਲਾਮ ਕੇ ਕਰਤ ਗਏ ਸਭ ਹਾਰ। 
ਕੁਛ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਖਾਲਸੇ, ਹੋਏ ਕਰਤ ਖੁਵਾਰ॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਵਾਬ ਗਯੋ ਥਕ ਦੁਖ ਕੋ ਦੇਤ। ਪਾਯੋ ਨਾਹੀਂ ਤਿਨ ਗੁਰ ਭੇੜ। 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੋਊ ਮੰਗਾਏ। ਦੁਖ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ॥੫੯॥ 
ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇਂ ਦਏ ਪਹੁਂਚਾਇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਲਿਖਯੋ ਬਨਾਇ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਪਤਿ ਰਖ ਲਈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਯੋ ਸਾਖੀ ਭਈ॥੬੦॥ 

5 ਲਖ ਲਾਂ ਤਕਦੀਰ (ਭਾਨ) #ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ/ ੨ ਅਸਤਕ ਓੱਤ ਮੱਥੇ ਤ/ = ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਦ-ਸਾਨ 

ਡਡਾਨ/ # #ਹਰਨਯਕ/ਸਮ (ਹਰਨਾਕਲ? ਦਾ ਅਤਰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਦਾ/&ਤਾ ਆਹਲਾਦ ਛੋਟੀ ਆਲੂ /ਵੇਲ ਹਾੰ 

/ਵੋਸ਼ਨੰ ਦਾ ਓਪਲਕਾ ਨ) /8ਤਾ ਨੰ ਗੁਲ ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋ /ਟਤਾ/ ਅਨੰਕਾਂ ਤਲੀਹੋ /ਇੱਤੇ 
ਤੰ /ਫਰ ਅੱਨਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੰਹਿਆ/ /ਵੇਲਨੁੰ ਨੇ ਨਗਨਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰ ਕੰ /ਹਰਨਯਕ/ਸਪ ਨੂੰ 
ਨਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੀਰ /ਦਿੱਤਾ/ ੫ ਕੁਰਾਨ ਸਨੀ /ਢੇਦੇਂ ਆਯਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ “ਤੂ ਛਕਣ ਦਾ /ਵਾਂਇਆ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਦੁੜੋਤਰੇ ਸਾਲ ਸੁ ਬਿੱਕਰਮ ਰਾਇ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਭਈ, ਸੁਨੇਂ ਸੰਤ ਮਨ ਲਾਇ॥੬੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨੀ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਤਾਤ”। ਤੈਸੇ ਲਿਖੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਤ। 
ਜੇਤੀ ਸੁਨੀ ਤੇਤੀ ਹਮ ਕਹੀ। ਆਗੈ ਔਰ ਸੁਨੋ “ਗਤਿ ਨਈ॥੬੨॥ 

ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਬਿਦੇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
('ਅਸੀਂ ਨ ਮਰਨੇ ਨੱਠਨ ਵਾਰੇ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੋਂ ਸਿੰਘ ਮਨ ਲਾਇ। 
ਜੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਤੁਰਯੋ, ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਾਇ॥੧॥ 
ਸੋ ਮਾਝੈ ਮੈਂ “ਬਸਤ ਥੋ, ਭਲੇ ਸੁ “ਪੂਲੈ ਗਾਮ। 

__ਹਠੀ ਤਪੀ ਸਾਚੋ ਸਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ॥੨॥ 
ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਨਵਾਬ ਮੌਤ ਜਬ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਾਗੋ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ। 
“ਸਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸਈਏ ਦੋਇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਸਾਕੋ ਸੋਇ॥੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਨ੍ਹਾਬ ਮੁਲਖੱਜਨ ਕੋ ਪੁਛਸੋ, 'ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਕ ਕਹਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿੰ। 
ਨਹਿੰ ਉਗਰਾਹੀ, ਹਲ-ਵਾਹੀ, ਨਹਿ ਚਾਕਰੀ ਬਣਜ ਕਮਾਹਿੰ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਸੋ ਭੀ ਮੇਂ ਨੇ ਦਏ ਹਟਾਵੇ। 
ਨਹਿੰ ਗੁਰੂਅਨ ਕੋ ਦੇਇ ਨਿਆਜ਼”। ਹਟਾਇ ਦਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕਾਜ॥੫॥ 
ਓਇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਮ ਨਾਂਹਿ ਮਰਾਹੀਂ। ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ ਲੱਭੈ ਨਾਹੀਂ। 
ਫੌਜ ਟੋਲੇ ਉਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੀਂ। ਖੋਜ ਟੋਲ ਕੈ ਮਾਰੈ' ਤਾਹੀਂ॥੬॥ 
ਜਿਨ ਪਿੰਡਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭਯੋ। ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਮੈਂ ਦਯੋ। 
ਛੋਡ ਗਏ ਵੈ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਭੂਖੇ ਹੋਇ ਵਟਾਵੈਂ ਭੇਸ॥੭॥ 
ਚ ਲਤ 5੮੦੭ /ਨੈਕੁਆੰ (੧੭੪੫ ਣੀ// ੨ /ਉਤਾ (2?/ = ਨੀਂ ਆੱਲਤੰ/ # ਫਸਦੇ ਸਨ) ੫ /8ਡਿ 
“ਨਾ ਆਲਾ ਲਾਹੱਨ ਤਾਂਹਿਨੀਲ ਕਲਰ/ ੬ ਸੰਮਤ 5੮੦੨ (3੭੪੫ &0)/ .੭ ਡੋਟ? ੮ ਛੱਡਦਾ 
#ਭਦਾੰ /ਫਰਦਾੰ ਹੰ/ 
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ਮੈਂ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਾਕ ਭੀ ਗਾਰੇ”। ਖੱਡਨ” ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। 
ਮੁਗਲ ਬਾਜ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬਟੇਰੇ। ਮਾਰੇ ਮੁਗਲਨ ਨੇ ਬਹੁ ਘੇਰੇ॥੮॥ . 
ਰਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵੈ ਨਾਹੀਂ। ਓਇ ਕਿਮ ਜੀਵੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਬਿਨਾਂਹੀ? 
ਪੱਤ ਸਾਗ ਖਾਇ ਮਨੁਖ ਕਬ ਜੀਵੈ। ਜੋ ਜੀਵੈ, ਤੁਰਨ ਜੋਗ ਕਿਮ ਬੀਵੈ'॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤਬ ਬੋਲਿਓ, 'ਨਹਿੰ ਭੂਖੇ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹਿੰ। 
ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਿਖ ਰਹੈਂ, ਉਨ ਦੇ ਕੇ ਪੀਛੇਦ ਖਾਹਿ ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਯੌ ਭਾਖੀ। 'ਸੱਚ ਬਾਤ ਇਨ ਭਾਈ ਆਖੀ। 
ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਜਗ ਮਾਂਹੀ। ਸਿੰਘ ਛਕਾਇ ਪੀਐਂ ਨਿਜ ਖਾਂਹੀਂ॥੧੧॥ 
ਆਪ ਸਹੈਂ ਵੈ ਨੰਗ ਅਰ ਭੁੱਖ। ਦੇਖ ਸਕੈਂ ਨਹਿਂ ਸਿੰਘਨ ਦੁੱਖ। 
ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੈਂ ਅਗਨੀ ਨਾਲ। ਸਿੰਘਨ ਘਲੈਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਿਵਾਲ॥੧੨॥ 
ਕਈ “ਪੀਸਨਾ ਪੀਸ ਕਮਾਵੈਂ। ਵੈ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਪੁਚਾਵੈਂ'। 
“ਬਾਣ ਬੱਟ ਕਈ ਕਰੈ ਮਜੂਰੀ। ਭੇਜੈਂ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ॥੧੩॥ 
ਦੁਰ ਜਾਇ ਜੋ ਚਾਕਰੀ ਕਰਿਹੀਂ। ਆਇ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਆਗੈ ਧਰਿਹੀਂ। 
ਸਿੰਘ ਜੋਊ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਰੇ। ਭੇਜੈਂ ਸਿੰਘਨ ਓਇ ਗੁਰੂ ਪਯਾਰੇ'॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਸਿਰ ਫੇਰਿ ਕਹਿ, 'ਕਠਨ ਪੰਥ ਭਯੋ ਯਾਹਿ। 
ਹਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਮਰਤ ਕਬ, ਮਾਰੈ ਇਨੈਂ ਖੁਦਾਇ'॥੧੫॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਉਨ ਸੋ ਕਹਯੋ, 'ਸੋ ਹਮ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਇ। 
ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੇਜਤੇ, ਉਨ ਹਮ "ਦੇਹਿ ਖਪਾਇ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏਂ ਯੌ ਫਿਰ ਕਹੀ। 'ਪੁਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਇਕ ਮਾਝੇ ਅਹੀ। 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਖੇਤੀ ਕਰੈ। ਸਾਥ ਪਿੰਡ ਵਹਿ ਹਾਲਾ੯ ਭਰੈ॥੧੭॥ 
ਦੇਹ ਹਾਕਮ ਕਛੁ ਥੋੜਾ ਖਾਵੈ। ਬਚੈ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪੁਚਾਵੈ। 
ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਇਕ ਭੈਣ ਅਰ ਮਾਈ। ਪੀਸ ਕੂਟ ਵੈ ਕਰੈ ਕਮਾਈ॥੧੮॥ 
ਆਪ ਖਾਇ ਵਹਿ ਰੂਖੀ ਮਿੱਸੀ। ਮੋਟਾ” ਪਹਿਰ ਆਪ ਰਹਿ ਲਿੱਸੀ”। 

ਹਨ)/ # ਹਰਭਨਤ /ਨੇਕੀਨਆ ਜਲੰਡੇਆਲੇ ਦਾ ਸਹੰਤ ਲੋਂ ਨਵਾਲ਼ ਟਾ ਮਸ਼ਲਰ ਤੰ /ਸੱਘਾਂ ਦਾ ਸਾਨਾੰ ਵੈਰ 
੭7 ੫ /ਨੋਲਾ ਕ/ ੬ ਜੱਕਾੰ ਆਹ ਕੰ/ ੭” ਵਾਣ (੭) ਵੱਟ ਕ/ ੮ ਆਠ /ਇਲ#ਨ/ ੯ ਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ/ 

5੦ #ੱਟ; ਗੜ੍ਹ; ਖੱਦਣ #ੰਦ ਕਪਤਾ/ 53 #ਲਿੱਲੇ ਕਮਜੌਰ/ 
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ਜੋਊ ਬਚੇ ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਦੇਵੈ। ਉਇ ਬਿਨ ਸਿੰਘਨ ਔਰ ਨ ਸੇਵੈ'॥੧੯॥ 
ਬਾਂਗ ਸਲਾਤ” ਸੁਨ ਮੂੰਦੇ ਕਾਨ। ਰੋਟ ਸ਼ੀਰਨੀ ਪੀਰ ਨ ਖਾਨ। 
ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨੈਕ ਨ ਡਰੇ॥੨੦॥ 
ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਵੈ। ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਛਪੜੀ ਨ੍ਹਾਵੈ। 
“ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਟੁੰਡਾ ਆਖੈ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਪ ਨ ਭਾਖੋ“॥੨੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹੈ, ਤੁਰਕਨ ਆਂਖ ਬਚਾਇ। 
ਸਿਰ ਪਰ ਪੰਡ ਉਠਾਇ ਕੈ, ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਪਹੁੰਚਾਇ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਦੂਸਰੋ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ “ਤਾਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਨ ਮਾਰਜੋ ਮੱਸਾ?। ਛੋਡ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਝੱਲ ਮੈਂ ਨੱਸਾ॥੨੩॥ 
ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ ਦੁਰ। ਲੁਟ ਕੁਟ ਦਏ ਸਿੰਘਨ ਜ਼ਰੁਰ। 
ਬੀਸ ਪਚਾਸ ਰਹੈ ਉਸ ਸਾਥ। ਲੋਕਨ ਕੋ ਵਹਿ ਲਾਵੈ ਹਾਥ॥੨੪॥ 
ਕਿਸੈ ਮੰਗੇ ਕਿਸ ਲਏ ਡਰਾਇ। ਲੌਕਨ ਪਰ ਕਰਾ ਲਈ ਨਹਿਰਾਇ। 
ਜੋ ਉਸ ਕੀ ਨਹਿੰ ਕਰ ਠਹਿਰਾਇ। ਦੇਵੈ ਉਸ ਖੂਹ ਅਗਨਿ ਲਗਾਇ'॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨਵਾਬ ਕਹਯੋ ਹਰਭਗਤ ਕੋ, 'ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਲਜਾਉ। 
ਹੈਂ ਉਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਬਹੁ, ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾਉ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔ ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਜੋਉ। ਅਹਿਦੀ“ ਜਾਇ ਲੈ ਆਵੈ ਸੋਊ। 
ਬੀਸ ਕੁ ਤਿਸ ਸੰਗ ਪਯਾਦੇ ਦੇਉ। ਰਸਤਜੋਂ ਚੌਕਸ ਉਸ ਕਰ ਲੇਉ'॥੨੭॥ 
ਨਵਾਬ ਫਰਮਾਈ ਤਿਮ ਹੀ ਕਰੀ। ਤੁਰਤ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਫੌਜੈਂ ਚਰੀ"”। 
ਅਹਿਦੀਅਨ ਜਾਇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫੜਯੋ। ਨਵਾਬ ਕਹਜੋ, "ਤਿਨ ਤਕਰੋ ਕਰਯੋ॥੨੮॥ 

6 ਕਾਂਦੇ (ਨਹੀਂ /ਭੈਨਾਂ ਲੱਘਾਂ ਨੂੰ /ਏਤ)/ ੨ #ਸ਼ਲਨਾਨੀ ਦੁਆ; ਨਮਾਜ਼ ਪੁਾਰਥਨਾ/ = ਰਤਾ ਵੀ 
/ਲਲਕਲ/ ੬ /ਵੈਲ੍ਹੰ ਅੜਾ /ਕ੍ਰੇਲਨ ਲੀ ਦੀ /ਏਕਾ ਥਾਲ ਮਰਤਾ ਦਾ ਨਮ ਲਕੰਨਾਸ਼ ਟ` ਘਨਾੰ /ਕਟਕਾ- 
ਓਤੀਨਾ) /ਵਲੋ /ਇਸ ਦਾਮੰਦਰ ਹੈ /ਨੈਲੇ ਓਸ ਈਂ ਲਤਾ ਆਨਤਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹ/ /ਵੈਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ /ਏਸਾ ਦੀ /ਰਤਾੰ 

ਹਨ/ ੪ ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ/ ੬ ਤਲ ਦ ਇਸ ਦਾ/ ੭ “ਆਸਾ ਨੱਤ ਆੱਮਤਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸਨ /ਜਿਸ਼ ਨੇਆਾੰ ਗਾੱਨਮੰਦਰ 

#ਾਹੜ ਦੀਂ ਲੋਹਰਮਤਾ ਕਾਤੀ. ਤੋਂ ਲ ਮਤਾੜ /ਸੱਘ ਸਖਾ /ਨੰਘ ਹੱਲੋਂ ਮੱਠਿਆ /ਨਆ ਨੰ ੮ ਮੂਲ) 
੯ ਨਨਲ /#ਆਹ) ਘਡਲਵਾਦ/ 9੦ ਝੜ ਪੰ) 53 ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾੱਦਿਆਂ (ਸਾਵਧਾਨ? ਕੰਤ? 

-<<<==-- ਤਦ ਤਕ ਤਦ ਦਾ -<==-=====ਦ4=<==<<=<=<<੨੨੫=<<=<੮===<<=<<<==<=<=<=<<<<=<=<=<=<=<<==== << ਦਾਦ ਦਦਦ==== << =<====ਾ ਦਾ ===-ਦ=======ਣਕ======-== << 



੩੪੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਡੇਰਾ ਮੋੜ ਭੜਾਣੇਂ' ਲਾਏ। ਲੋਕ ਦੇਖਨੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਆਏ। 
ਅਹਿਦੀ ਲਾਗੇ ਬੁਰਾ ਸੁ ਮਾਨਨ। ਮਾਰੈਂ ਚਮਕੀ” ਲੋਕਨ ਤਾਨਨ॥੨੯॥ 
ਅਹਿਦੀਅਨ ਕੋ ਕਛੁ ਦੈ ਕੈ ਦਾਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਮ। 
ਭੈਣ ਸਾਥ ਥੀ ਸੋ ਫੜੀ ਆਈ। ਸੋ “ਦੰਮ ਦੈ ਲੋਕਨ ਛਡਵਾਈ॥੩੦॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੀ ਭੜਾਣੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਤਿਨ ਲਖ“ ਆਯੋ ਰੋਹੁ। 
'ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਈਏ, ਹੋਣੀ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਯੌ ਮਤਾ ਮਤਾਯਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਨ ਸੁਨਾਇਆ। 
'ਹਮ ਅਹਿਦੀਅਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈਂ ਮਾਰ। ਕਰ ਜਾਵੈਂਗੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾਰ॥੩੨॥ 
ਸਿੱਖ ਛੁਡਾਵਨ ਹੈ ਬਡ ਧਰਮ। ਗਉ ਬੂਹਮਨ ਤੇ ਸੌ ਗੁਨੋਂ ਕਰਮ।' 
ਇਮ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਯਾਰ ਹੋ ਆਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਤੁਰਤ ਹਟਾਏ॥੩੩॥ 
'ਅਸੀਂ ਨ ਮਰਨੇ “ਨੱਠਨ ਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੁ ਮਰਿ ਹੈਂ ਮੁਗਲ ਦਵਾਰੇ। 
ਸਿੱਖਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਪੁਤ ਪੌਤ੍ਰੇ ਪੁਨਾ ਆਪ ਕੁਹਾਏ॥੩੪॥ 
ਪੰਥ ਬਧਾਵਨ ਖਾਤਰ ਤਾਈਂ। ਇਮ ਅਪਨੀ ਗੁਰ ਕੁਲੀ ਗਵਾਈ। 
ਉਸ ਕੇ ਪੰਥੀ ਹਮੈਂ ਸਦਾਏਂ। ਹਮ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਮ ਨਨ ਜਾਏਂ॥੩੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪੰਥ ਰਾਖਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ, ਏਤੇ ਕੀਏ ਉਪਾਇ। 
ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨਿਜ ਸੁਤ ਦਏ, “ਸਿਰ ਤੁਰਕਨ ਦਏ ਲਾਇ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀ। ਸੋ ਸਿਰ ਦੈ ਗੁਰ ਲਾਜ ਨਿਬਹੀ। 
ਚੌਥੇ ਬਾਬਰ”! ਲਏ ਕਹਾਇ। ਉਨ ਬਚਨਨ ਭਏ ਆਪ ਬਿਕਾਇ'॥੩੭॥ 
'ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਚਹਿਹੈ ਕੋਈ। ਸੀਸ ਦੀਏ ਬਿਨ "ਫਿਰੈਨ ਸੋਈ'। 
ਜਬ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰ ਪਾਵੈ ਭਾਰ। ਲਾਯੋ ਉਨ ਸਿਰ ਸੀਸ ਉਤਾਰ॥੩੮॥ 
ਸੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕਹਿ ਗਏ। ਅੰਗਦ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਝਏ। 
ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਕਹਜੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸਹਯੋ॥੩੯॥ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਔ ਸੀ ਹਰਿਰਾਇ। ਬਨੀ ਨ ਬਿਧ ਵਹਿ ਰਹੇ ਤਕਾਇ। 
ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਤੁਰਕਨ ਬਦੀ ਲਗਾਵਤ ਭਏ॥੪੮॥ 

5 ਦਮੜੰ (ਟਕੇ) ਦੇ ਕੰ/ ੫ ਫੇਕ ਕ/ ੬ ਠੰਸਾੜ਼ (ਜਾਣਨ)/ ੭ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਗੱਤੰ/ ੮ ਛੌਰ/ ੯ ਅੱਸ਼ ਤੇ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਯਾਲੀ ਪੰਗੌਕਾਰ/ $%੭ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ /ਨੈਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਲਾ /ਇੱਤ/ 55 #ਰਲਾਤਾ 
ਨਹਾਨੀਰ/ 5੨ /ਵੋਕਾ ਨਲ/ 5= ਝਟਲੰਗਾੰਂ ਨਨੰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੪੯ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਧਰੇ', ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰ। 
ਆਪ ਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਖਈ', ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ॥੪੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ। ਬਚਨ ਕੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇਂ। 
ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ ਦੇਹ ਲਵਾਈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ “ਬਚ ਗਏ ਬਿਕਾਈ॥੪੨॥ 
ਪੁਤੁ ਚੰਡੀ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਬੁਰਿਆਈ ਲਾਏ। 
ਅਕੈ£ ਬੰਸ ਅਕੈ ਅੰਸ ਰਹਾਈ। ਏਕ ਮਯਾਨ ਛੁਰੀ ਦੋ ਨ ਸਮਾਈ॥੪੩॥ 
ਏਕ ਤਖਤ ਦੋ ਬਹੈਂ ਨ ਭੂਪ“। ਕਲਜੁਗ ਭਵੈ ਨ ਦੋਇ ਅਨੂਪ। 
ਤਬ ਸਿੱਖਨ ਯਹ ਬਾਤ ਪੁਛਈ। 'ਕਿਮ ਗੁਰ ਸੀਸ ਲਗਾਵਨ ਠਈ'॥੪੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਦਯੋ, 'ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਇ। 
ਸੋ ਫੁਰਮਾਯੋ ਕਿਮ ਮਿਟੈ ਲਿਖੋ ਗਯੋ ਦਰਗਾਹਿ॥੪੫॥ 
ਸਿੱਖਨ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਨੇ ਸੀਸ ਲਗਾਇ। 
ਸੋ ਸਿਖ ਹਮ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਿਮ ਰਾਖੈਂ ਸੀਸ ਬਚਾਇ'॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਭਈ। 'ਕੌਨ ਵਖਤ ਗੁਰ ਗਏ ਬਿਕਈ। 
ਕੌਨ ਓੜਕ? ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਹ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਈ'॥੪੭॥ 
ਕਿਸੈ ਵਸਤੁ ਕੀ ਨਹਿੰ ਬੁੜ ਲੋੜ। ਤਜੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹੈਂ ਕਰੋੜ। __ 
ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੈਂ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਰੱਸਤੀਂ ਬਹੈ॥੪੮॥ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਕਰੇ ਸਹਾਇ। ਅੰਨ ਦੇਵ ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਤਾਇ। 
ਭਯੋ ਭੰਡਾਰੀ ਕੁਬੇਰ ਸੁ ਆਈ। "ਸੁਰਤਰੁ"” ਸੁਰਸਰਿ'' ਭੀ ਰਹੇ ਸਦਾਈ॥੪੯॥ 
ਤਬ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਕਹੈ। 'ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਗੁਰ ਆਪੇ ਲਹੈ। 
ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਕਿਛੁ ਪਾਯਾ ਜਾਇ। ਉਨ ਕੇ ਭੇਦ ਹੈਂ ਉਨ ਹੀ ਪਾਹਿ'॥੫੦॥ 

9 ਮਵਾਨ ਕਰਾ ਲਈ/ > ਖਾਨੀ/ ਤੇ ਲਚਨਾਂ ਤੋਂ /ਵੈਕਾ ਗਣ (ਲਜ਼ਨ ਹਨ ਕੱਲੋ?/ ੭ ਜਾਂ ਤ/ ੫ ਰਾਨੇ/ 
੬ ਨਾਣਾ/ .” ਅਸ਼ਕਲ/ ੮ ੪ਰਟਾਂ ਅਨਸਰ ਲੂਹਨਾ ਦਾਂ/ਇਨਤ' /ਵਾਂਦਿਆ ਅਤੇ ਲਾਣਾੰ ਦੀ ਏਵ /ਏਸ਼ ਦਾ 

ਰਲ /ਏਸ ਪੁਕਾਲ ਲੱਸੇਆ ਟੈ- /ਦੋਂਟਾ ਰੰਨ, ਅਨ ਸਜੀਲੇ ਅਨਤਕਾ ਤੇ ਚੰਦੂਮ ਹੱਲ /ਵੇਜ਼ ਵੰੱਣਾ। ਕਮਲ 

ਫਾਨ /ਵਚਾ /ਵਰਾਨਆਨ/ ੯ ਏਵੱਤਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਦੀ ਲਕਸ਼ 2 /ਨੈਂਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤੇਰ ਭਾਣੀ 

ਹ/ 92 ਏੰਵਾਂਤਿਆਂ ਦਾ /ਨੋਛ: ਹੁੱਲਾਂ ਅਨਸਾਨ ਘਨ ਸ਼ਰਤਰ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਘਾਰਜਾਤ ਸੰਤਨ ਕਲਆੰਵੇਛ 
ਹਾਠਾਲੰਦਨ ਤੰ #ਦਾਨ, ਕਾਂਹਿੰਦੇ ਨੰ /ਲੋਸ਼ /ਠਰੇਛ ਤੱ ਹਰ /ਏਕਾ ਪਟਾਲਲ ਪਤਾ ਹਂ ਲਾਂਦਾ ਨੰ/ 55 ਦੋਫਾਂਤਆਂ 

ਦੀ ਨਦੀ ਗੰਨਾ/ "“ਆਠਦਰ:-- ਕਨ੦ /ਨ੍ਰੈਡ ਘਰ ਕਾਮਗੈਨ ਗਾਣੰ0 



੩੫੦ .. ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਸਾਖੀ ਬਾਬਰ ਕੀ 
(...'ਬਾਬਰ ਕੋ ਲੈ ਆਉ ਚੜ੍ਹਾਇ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਭਸਮੰਤਰ" ਕੋ ਸ਼ਿਵਹਿ”, ਮਨ ਚਿਤ ਕਰ ਬਰ ਦੀਨ। 
ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰ ਬਾਬਰੈ, ਦਯੋ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਨ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਮੁਖੋਂ ਆਖ ਗੁਰ ਦੁਖ ਸਹੇ ਭਾਰੇ। 
ਬਚਨ ਕਢੇ ਮੁਖ “ਪਰ ਗਏ ਪਾਰਨ। ਗੁਰ ਦੁਖ ਸਹੈ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਕਾਰਨ॥੨॥ 
ਜਬ ਸੀ ਨਾਨਕ ਲਯੋ ਔਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਕੀਏ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਰ”। 
ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਕਛੁ ਤੁੱਛਹਿ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਨ ਪਾਯੋ ਘਰੀ॥੩॥ 
ਸੁੱਧ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਯੋ। ਉਸ ਨੇ ਬੀ ਫਲ ਬਾਂਛਤ“ ਲੀਯੋ। 
ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ ਮਨਹਿ ਧਿਆਯਾ। ਉਨ ਭੀ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਯਾ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਨ ਇੱਛੇ ਸਭ ਫਲ ਲਹੇ, ਜੋ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਆਇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਤਾਪ ਤੇ, ਖਾਲੀ ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਇ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਇ ਭੋਇ ਕੀ ਭਯੋ। ਤਹਾਂ ਜਨਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਯੋ। 
ਹੋਤ ਬਾਲਕ ਉਨ ਦਰਸ ਕਰ ਲਯੋ। ਤਿਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਭਯੋ॥੬॥ 
ਉਨ ਭੀ ਥੇ ਕਛੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਭੋਇ ਰਾਣੇ। 
ਐ ਲੋਦੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਠਾਣ। ਫੌਜਦਾਰ ਥੋ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ”॥੭॥ 
ਉਸ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਉਸ ਨੇ “ਲਖ ਲਏ। 
ਤਿਸ ਕੇ ਘਰ ਥੀ ਦੋਇ ਪਨਾਣੀਂ। ਬਿਨਾ ਪੁਤੁ ਤੇ ਭਈ ਸਿਆਣੀ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ, ਆਈਂ ਦਰਸ ਹਜ਼ੂਰ। 
ਦੁਇ ਦੁਇ ਪੁਤਰ ਉਨ ਮਿਲੇ, ਉਨ ਥੀ ਯਹੀ ਜ਼ਰੂਰਂ॥੯॥ 

9 ਭਸਮ-ਮੰਟਨ: ਮਤਾ(0) ਭਸਮ ਹੱਟ ਸਵਾਹ ਹੌ ਚੁੱਕੇ/ ੨ /ਨੈਵ (ਮਹੇਸ਼) ਪਾਰਵਤਾਂ ਦਾ ੫ਤੰ/ 2 ਆਰ 

ਹੈ ਨਈ. &ਠ ਹੱ ਨਏ/ 5 /ੈਹਾਲ)/ ੫' /ੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ/ ੬ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਨੱਹਿਲ/ 

੭ ਲ਼ਲਤਾਨਘਰ ਲੱਦੀ/ ੮ ਭੰਡਾਨੀ/ ੯ ਵੇਲ ਲਈ/ 52 ਜ਼ਰਰਤ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੫੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਗਜ ਮਸਤ ਸੁ ਖਾਨ। ਮੀਰ ਖਾਨ, ਖਾਨ ਜੌਲ ਪਠਾਨ। 
ਕੁਏ ਪੱਠੇ ਵੈ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈ। ਉਨ ਦਿਲੀ ਜਾਇ ਨਵਾਬੀ ਪਾਈ॥੧੦॥ 
ਹੁਤੀ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਦੀ ਪਠਾਣਾਂ। ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ" ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਾਣਾ। 
ਸੋਉ ਮੁਓ ਸੁਤ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਰਹਜੋ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਸੋ ਬਹਯੋ॥੧੧॥ 
ਹੁਤੋ ਖੇਲਤੋ ਲੜਕਨ ਨਾਲ। ਸੁਬੇ ਕੀਨੇ ਸੋਈ ਬਾਲ। 
ਸੋ ਬੰਦੁਬਸਤ ਨ ਉਨ ਤੇ ਭਏ। ਪਰ ਉਨ 'ਸੂਬਨ ਪਰ ਬਦੀ ਲਗਏ॥੧੨॥ 
ਸ਼ਾਹ ਬੈਰਮ ਤਬ ਭਯੋ ਹੰਕਾਰੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਬੇ ਉਨ ਬਹੁ ਮਾਰੇ। 
ਮੀਰ, ਜੌਲ ਦੁਇ ਕੰਧ ਚਿਣਾਏ। ਗਜਮਸਤ, ਗਾਜ਼ੀ ਦੁਇ ਤੇਗੀਂ ਘਾਏ”॥੧੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਯੌ ਲਖ ਭੋਏ ਮਤ ਦਈ, 'ਤੈਂ ਕਰੀ ਨ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। 
ਬਿਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਰਿਆਂ ਮੁਲਖ ਨ ਸਾਂਭਯੋ ਜਾਤ'॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਉਨ ਬੁਰੀ ਮਨਾਈ। ਰਾਇ ਭੋਇ ਭੀ ਦਯੋ ਮਰਾਈ। 
ਉਸ ਕੀ ਕਹਵਤ“ ਹੈ ਜਗ ਮਾਂਹ। ਹਕੀਮ ਕਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਆਹਿ॥੧੫॥ 

ਪੌੜੀ॥ 

ਮੀਏਂ ਭੋਏ ਮਾਰਿਓ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਬਹਾਰੀ। 
ਬਹੈਂ ਨ ਬਾਕੀ" ਮਜਲਸੀ ਫੂੜੀ ਬਟਵਾਰੀਂ। 
ਅਧਮਾਣੂ ਖਾਯੋ1 ਪਾਤਸਾਹ ਭਯੋ ਤਰਣਾਪੇ”। 
ਮੀਏਂ ਭੋਏ ਮਾਰਿਓ ਬੰਦ ਬਹੇ ਸੁਨ ਜਾਪੇ॥੧੬॥ 
ਮੀਏਂ ਭੋਏ ਮਾਰੀਏ ਸਭ ਡੁਰੀ ਕਚਹਿਰੀ। 
ਜੀਵਣੂ ਆਸਾ ਸਭ ਮੁਕੀ ਸ਼ਾਹੁ ਮਾਨਯੋ$ ਕਹਿਰੀ। 
ਕੋ ਨੱਠਯੋ ਕੋ ਲੁਕ ਰਹਯੋ ਕੋ ਆਕੀ ਹੋਈ। 
ਕਿਛੁ ਮੂਏ ਕਿਛੁ ਹਟ ਬਹੇ, ਫੌਜ ਸਭ ਉਨ ਖੋਈ॥੧੭॥ 

9 ਲੱਦਾਂ ਵੰਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨੰ ਥਹਲੱਲ ਖਾਨ ਲੱਦਾਂ ਟਾ £ਤਰ ਨ /ਏਹ ੧੪੮੯ ਦੀ /ਵੇਜ /ਇੱਲਾੀੰ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 

ਪਰ ਸੈਨਾ, /ਏਸ਼ ਨੇ /ਹੈਦਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੰਤ: ੧4੧੭ ਈਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ /ਵਲੇਂ ਕਾਲਵਾਨਿ 
ਹੋਇਆ/ ੨ /ਟੜ੍ਹਾਹਨ ਲੱਦ /ਨਕੰਦਰ' ਭੱਦੀ ਦਾ ਪਤਰ ਲੈ 9੫5੭ ਈਂ /ਵੋਚ /ਹੈਂਦ ਏ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ 

#ਤ ਮਾਣਖਿਤ ਦੀਂ ਲੜਾਈ /ਵਲ 9੫੨੬ ਲੀ /ਵੋਚ ਥਾਸ਼ਰ ਹੱਲੇ ਆਰਿਆ /ਨਿਆ/ ਤੇ ਨਾਂਝਆਂ 6ਤ/ 
8 ਆਰਾ /ਦਤੰ/ ੫ ਕਹਾਵਤ/ ੬ ਚੱਕੀਦਾਰ, ਆਲੂਲ ਉਕਹਾਹਣ ਵਾਲ/ ੭ ਜਵਾਨ? 
“ਪਠਤਰ:- ਆਹਰੰ/ 7 ਆਠਾਤਰ .- ਖਾਣ/ /੫ਨਾਂਤਰ: ਤੱ/ $ ੫ਾਨਾਤਰ- ਜਾਣਯੇਂ/ 



੩੫੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੈ ਕਹਿ ਮੂਏ ਓਏ ਪੀਉ ਪਿਆਰੇ! 
ਬੇਦੋਸੇ ਮਾਰੇ ਪੁਤ ਤੂੰ ਬ੍ੁਹਮ ਖਾਂ ਹੰਕਾਰੇ। 
ਨੱਠ ਕਾਬਲ ਸੁਣ ਆਵੇ ਤੋਹਿ ਭੀ "ਦੇਗੁ ਮਾਰੇ। 
ਤੈਥੋਂ ਸਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਟਲੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ॥੧੮॥ 
ਅਗੋਂ ਜਾਈ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਤਾਂ “ਹੋਊਗੁ ਕਾਰੇ। 
ਜੇ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਲੈ ਨਹਿੰ ਹੋਵਗੂ ਹਾਰੇ”। 
ਹੈ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰ ਜਾ ਕਰੀਂ ਪੁਕਾਰੇ। 
ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਤੈਂ, ਕਹੀਂ ਤੇ ਉਨ ਮਾਰੇ॥੧੯॥ 
ਯੌ ਸੁਨ ਦੌਲਤ ਨਠ ਤੁਰਯੋ ਵੈ ਛਡ ਲੁਧਿਆਨਾ। 
ਰਾਹ ਪੁਛਯੋ ਇਮਨਾਬਾਦ' ਕੋ ਵਾਂਗੂ ਕਾਸਦ ਧਾਣਾ। 
ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਉਠ ਦੌੜਿਆ ਕਰ ਕਾਲਾ ਬਾਣਾ। 
ਉਸੈ ਵਿਹਾਵੈ ਤੁਰਨ ਕੋਂ ਨਹਿ ਸੁੱਝੈ ਖਾਣਾ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਹਿਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪ ਕਰਤ, ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਰੋੜ। 
ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਕਹਿ ਕਰ ਗਿਰਯੋ, ਉਪਰ ਚਰਨਨ ਦੌੜ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਉਸ ਕਾ ਰਖਣੇ ਖਾਤਰ ਮਾਣ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਸਭੋਂ ਸੁਨ ਲਈ। ਸਭੋ ਹਕੀਕਤ ਦੌਲਤ ਕਹੀ॥੨੨॥ 
ਸੋ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁਪ ਹੈ ਰਹਯੋ। ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਉੱਤਰ ਨਾਹਿਨ ਦਯੋ। 
ਤਬ ਦੌਲਤ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰੀ। ਸਿਰੋਂ ਲਾਹਿ ਪਗ ਚਰਨਨ ਧਰੀ॥੨੩॥ 
ਮੈਂ ਸ਼ਰਨੀ ਤਵ ਪਰਿਓ ਆਇ। ਭਾਵੈਂ ਮਾਰੋਂ ਭਾਵੈਂ ਜਿਵਾਇ। 
ਬੈਰਨ”£ ਮਾਰੇ ਸਿਖ ਤੁਹਾਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਆਗੇ ਹਮੇਂ ਪੁਕਾਰੇ॥੨੪॥ 
ਤੁਮ ਕੋ ਹੈ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਲਾਜ। “ਪਠਾਣ ਉਠਾਵੈਂ ਹਿੰਦੁਨ ਰਾਜ। 
ਪਠਾਣ ਭਯੋ ਹੈ ਆਦਮ-ਖਾਣਾ। ਦੂਰ ਕਰੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਠਾਣਾ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਰੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਤੁਮ, ਕੈ ਪੁਤ ਅਪਨੇ ਦੇਹੁ। 
ਬਡੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦ ਕੀ, ਘਰ ਅਪਨੇ ਰਖ ਲੇਹੁ '॥੨੬॥ 
$ ਦੋਵੋਨਾ ਆਰ/ ੨ ਕਾਰਲ ਰਾਸ਼ ਹੱਵੇਨਾ/ = ਹਾਨ/ ੬ ਘੱਤਰ/ ੫ ਲੋਅਨਾਥਾਦ /ਲੇਲ੍ਹਾ ਗੁਲਨਾਂਵਾਲ!' ੫/ਹਲਾ 

੭ /ਏਲ਼ ੀੰ ਸੰਮਤ 54੭੮ (੧੫੭੧ 0) /ਵੋਚਾ ਨੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਹਲ ਤੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਡੇਟ ਹੱਈੰ/ 
੬ ਵੰਰੀਆਂ ਨੰ/ ੭ &ਨਾਣਾਂ ਦਾ ਭਾਨ /ਹਿੱਟਸਤਾਨ ਤੋਂ ਝੁਕ /ਟ5/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੫੩ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ: 'ਸੁਨ ਦੌਲਤਾ! ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਨ ਲੋੜ। 
ਕਯਾ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦ ਕੀ, ਅਸਾਂ ਤਜੀ ਸੁ ਲਾਖ ਕਰੋੜ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੰਮ ਮੰਗਿਸਾਂਦੀ ਦੋਫਜ ਕਰ! ਲੈਜਤੋ,ਕਲਲਗ ੩ ਮ#ਜਾਂਗਬਰ 
ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਬਹੂ ਯਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ। ਜਸ ਗੀ ਗਗਗ ਸਜ ਲਹ ਸਵਰ 

ਪੌੜੀ॥ 

ਸੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੁਮ ਕਹੈ ਕਿਆ ਅਬ ਮੈਂ ਲੇਊਂ। 
ਪਹਿਲੇ ਛੋਡੀ ਫਿਰ ਲਈ ਜਗ ਚਟਕ ਲਗੇਊਂ'। 
ਯੌ ਸੁਨ ਆਸ ਦੌਲਤ ਮਿਟੀ 'ਗੁਰ ਲੇਹਿਂ ਨ ਖਾਸਾ'। 
ਬਾਰੰਬਾਰਹ ਕਹਨ ਕੀ, ਤਜ ਦੀਨੀ ਆਸਾ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਯੌ ਕਹਯੋ, 'ਜੌ ਆਪ ਨ ਸ਼ਾਹੀ ਲੇਹੁ। 
ਤੋ ਲੀਜੈ ਖੋਸ ਪਠਾਣ ਤੇ ਮੁਗਲਨ ਕੋ ਹੀ ਦੇਹੁ'॥੩੮॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

'ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਾਹਿ ਬਖਸ਼ਾਵੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗਲ। 
ਫੇਰ ਜੁ ਤੂੰ ਪਛੁਤਾਹਿੰ ਨਾਹ ਪਠਾਨਨ ਕੌ ਲਭੈ'॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਯੌ ਹੀ ਮੰਨ ਲਯੋ। ਹਿੰਦੂ ਪਠਾਣਨ ਫੇਰ ਨ ਦਯੋ। 
ਪਠਾਣਨ ਤੇ ਅਬ ਜਾਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਭਾਵੈ ਫੇਰ ਸੁ ਆਵੈ ਨਾਹੀਂ॥੩੨॥ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਯਾ ਹੀ ਚਾਹ। ਮੋ ਸਿਖ ਜਾਣ 'ਦੇਹੁ ਪੁਜਾਇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ, 'ਯੌਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇ। ਪਛੁਤਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਇ॥੩੩॥ 
ਸੋ ਤੂੰ ਤੁਰ ਚਲ ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ। ਬਾਬਰ ਕੋ ਲੇ ਆਉ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਜੌ ਉੱਸ ਕੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਹਿ। ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸੁ ਆਇ॥੩੪॥ 
ਜੇ ਹਮ ਸੋਂ ਵਹ ਕਰੈ ਨ ਮੀਜਾ”। ਉਸ ਪਰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂ ਤੀਜਾ'। 
ਯੰ ਸੁਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ। “ਜੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤ ਸੁਤ ਜਯੋ॥੩੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਰ ਹੋਵੈ ਅਰ ਪਰੈ ਦੁਕਾਲੈ“ ਮੀਂਹ। 
ਨਿਪੁਤੇ ਪੁਤ ਹੋਇ ਜਿਮ, ਤਿਮ ਦੌਲਤ ਚਿਤ ਸੀਤਲੀਹ॥੩੬॥ 

ਨਾ ਲੰਘ ਲਾਂ ਮਲ, 

5 2ਗੀ ਕਰ /ਏਓ/ ੨ ਸਲਾਹ, ਜੱਲਲਾਤ/ = ਪਤਰ ਜੰਮਣ ਦਾ,ਐਵੇਂ ਛਲ ਹੁੰਦ ਹੰ/ £ ਫੜੂੰ/ “ ਕਾਲ 
/ਟਚਾ/ ੬ ਨੱਢ #ਦਾੰਂ ਹੈ /ਲੌੱਤ /ਵਜ- ਨਕ /ਮਲਦਾ ਹੀ 



__ ੩੫੪ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਕਾਬਲ ਰਾਹ ਪਰਯੋ'। ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਕਰ ਰਾਹੁ ਤੁਰਯੋ। 
ਥੇ ਰਾਹੁ ਰੁਕਾਏ ਬ੍ਹਮੇਂ ਸ਼ਾਹਿ। ਦੌਲਤ” ਪੁਜੈ ਨ ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ॥੩੭॥ 
ਛਡ ਵੈ ਰਾਹਿ ਅਵਰ ਰਾਹਿ ਪਰਜਯੋ। ਰਾਹੁ ਕੁਰਾਹੇ ਕਾਬਲ ਬਰਜੋ=। 
ਉਹਾਂ ਭੇਸ ਪੁਨ ਅਪਨੋ ਕਰਯੋ। ਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਕੇ ਵਰਯੋ॥੩੮॥ 
ਤਿਹ ਬਾਬਰ ਸੋਂ ਮਿਲਨ ਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਓਨ ਧਿਆਏ ਤੋਈ। 
ਤੁਰਤ ਬਾਬਰ ਸੋਂ ਮਿਲਨੋ ਭਯੋ। ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਜਾਵਤ ਭਯੋ॥੩੯॥ 
ਹਿੰਦ ਹਵਾਲ ਉਨ ਸਭ ਸੁਨ ਲਯੋ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋ ਆਦਰ ਕਯੋ। 
ਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਤ ਬਤਾਯੋ। ਫੌਜ ਜੋਰ ਕਰ ਗਿਣੇ ਸੁਨਾਯੋ॥੪੦॥ 
ਸੂਬੇ ਅਗਲੇ ਦਏ ਮੁਵਾਏ। ਨਏ ਬਾਲਕ ਦਏ ਸੂਬੇ ਨਰ੍ਹਾਏ। 
ਉਨ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨ ਹੋਇ। ਬਦੀ ਲਗਾਵਨ ਅਗਲਨ“ ਸੋਇ॥੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੀਨੈ ਉਨ ਵਡ ਮਾਰ ਸਭ ਸੂਬੇ ਔਰ ਬਜੀਰ। 
ਬਾਲਕ ਮੂੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਜੇ ਜੇਤੇ ਕੀਏ ਅਮੀਰ॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਕੋ ਬਚਿਓ ਹੈ ਅਬ ਤਾਈਂ। ਤਾਂ ਕੋ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀਂ। 
ਕਿਯੇ ਰਜਵਾਰੇ ਸਭ ਦਿਲਗੀਰ। ਮੁਹੱਟੇ ਦੱਖਣੀ ਕੀਏ ਤਗੀਰ॥੪੩॥ 
ਉਸ ਪੈ ਥੋਂ ਇਕ ਭੋਵੋਂ ਪੁਧਾਨ। ਅਕਲਦਾਰ ਥੋ ਬਡੋ ਸੁਜਾਨ। 
ਜਬ ਦੇਖੇ ਉਨ ਮਰੇ ਅਮੀਰ। ਹੋਤ ਕੰਮ ਉਨ ਲਖਯੋ ਤਗੀਰ॥੪੪॥ 
ਉਸੈ ਭਲੇ ਕੀ ਆਖੀ ਬਾਤ। ਬਡੇ ਕੰਮ ਨਹਿ ਛੋਟੇ ਕਰਾਤ। 
ਮਾਰੇ ਬਡੇ ਚਹਿਯ ਨ ਸੂਰੇ। ਛੋਟੇ ਕਰੇਂ ਨ ਬਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ॥੪੫॥ 
ਸਾਖ ਸਤਿਸਯੇ ਕਾ : 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੈਸੇ ਛੋਟੇ ਨਰਨ? ਤੈ ਸਰੇ ਬਡਨ ਕੋ ਕਾਮ। 
ਮੜ੍ਹਯੋ ਦਮਾਮੋ ਜਾਤ ਕਬ ਸੌ ਚੂਹੇ ਕੇ ਚਾਮ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੌ ਸੁਨ ਭੌਯੋ ਮਾਰ ਗਵਾਏ। ਅਪਨੇ ਖੈਰਖਾਹੀਂ ਉਨ ਘਾਏ। ਰ 
ਬਿਨ ਤਕਸੀਰ ਉਨ ਮਾਰਯੋ ਭੋਆ”। ਹੈ ਹੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਬਹੁ ਹੋਆ॥੪੭॥ 

5 ਮੈ ਆ (ਕਾਲਫ ਦੇ ਰਾਹ)/ ੨ ਟੱਲਤ ਖ਼ਨ/ ਤੇ ਦੰੜਿਆ/ ੪ ਤਾਂ ਓਸ ਸ%ਨ/ ੫ ਅਗ/ਲਿਆਂ 

(ਪਾ/ਹਾ/ਨਿਆੰ) ਤ/ ੬ ਭਦਲ /ਦੱਤੋ/ -੭ ਨਰਾਂ (ਆਦਮ) ਤੱ? ੮ ਲਭ /ਓੰਤਕ/ ੮ ਰਾਏ ਗਏ) 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨ, ਬਾਬਰ ਭਯੋ ਤਿਆਰ। 
ਬਜੀਰ ਸੁ ਰੋਕਯੋ ਫਿਰ ਉਸੈ, ਕਰਿ ਕੈ ਯਹ ਬੀਚਾਰ॥੪੮॥ 

ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ 
(ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰਾਇਆ) 

ਬੀਚਾਰ ਬਜ਼ੀਰ ਕੀ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਪੀਰਨ ਪੂਰੋਂ। ਕਰੈ ਮੱਦਤ" ਵੈ ਸ਼ਾਹਿ ਜ਼ਰੂਰੋ। 
ਸੋ ਹਮ ਤੈ ਕਬ ਜੀਤਯੋ ਜਾਇ। ਕਰੈਂ ਪੀਰ ਜਿਹ ਆਪ ਸਹਾਇ॥੧॥ 
ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਇਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਭਯੋ। ਸਭ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ ਲੈ ਗਯੋ। 
ਉਸ ਸੌਂ ਪੂਰੋ ਕੋਈ ਨ ਭਯੋ। ਜੋਊ ਅੜਿਓ ਸੋਊ ਹਰ ਗਯੋ॥੨॥ 
ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸੁ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਨ ਦੋਨੋ ਲਏ “ਇਕ ਸੇ ਜਾਨ। 
ਉਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਂ। ਲੇਨਿ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਰੇ॥੩॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਹੈ ਬਡ ਪੂਰਾ। ਜਨੁ ਖੁਦਾਇ ਦੇ ਰਹੈ ਹਜ਼ੂਰਾ। 
ਹਮ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਤਾਈ। ਜੋ ਉਨ ਕਹੀ ਸੁ ਸਾਚੀ ਭਾਈਂ॥੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਚਾਹੋਂ ਤੁਮ ਹਿੰਦ ਲਈ, ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਵਾਨਗੀ ਲੇਹੁ। 
ਬਿਨ ਪੁਵਾਨਗੀ ਉਸੈ ਤੇ, ਆਗੇ ਪੈਰ ਨ ਦੇਹੁ '॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਸੁਨ ਬੋਲਤ ਭਯੋ। 'ਹਮ ਨੇ ਵਹੈ ਪੀਰ ਕਰ ਲਯੋ। 
ਉਸ ਪੁਵਾਨਗੀ ਤੇ ਹਮ ਆਏ। ਤੁਮ ਭੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਕੀ ਚਾਹੇ॥੬॥ 
ਹਮ ਆਏ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਾਇ। ਪਠਾਣਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਅਯੋ ਗੁਵਾਇ। 
ਮੈਂ ਆਯੋ ਮੁਗਲਨ ਬਖਸ਼ਾਇ। “ਤਬ ਪਰਿਓ ਥੋ ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ'॥੭॥ 
ਤੌ ਬਾਬਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋਂ। 'ਉਹ ਕਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵਨਵਾਰੋ”। 
ਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵੈ ਹਮਹਿ ਰਸੂਲ। ਦਰਗਹ ਜਾਂ ਕੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਕਬੂਲ॥੮॥ 
ਰਸੂਲ ਹਮਾਰੋ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾਇ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਲਏ ਕਰਾਇ। 

5 ਮੱਦਦ/ ੭ /ਇਕਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝੋ ਹਨ? = ੫ਤ ਹੱਏ ਖਲੰਤੇ ੱਏ/ ੪ ਜਾਠੰ/ ੫ ਭਈ ਹੱਈ/ ਤਾਂ /0ਆਾ 

ਨਾਂ (ਕਾਝਝ ਦੇ ਰਾਹ)/ ੭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ/ 



੩੫੬ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਅਬ ਹਮ ਉਸ ਕੋ ਦੇਖੋਂ ਜਾਇ। ਕਛੁ ਮਨ ਹਮ ਵੈ ਦੇ ਪਤਿਆਇ'॥੯॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ _ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ, 'ਵਹਿ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਖੁਦਾਇ। 
ਚਲ ਕਰ ਕਰੋ ਦਿਦਾਰ ਤੁਮ, ਦੇਵੈ ਮਨ ਪਤਿਆਇ'॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਕਹੀ ਉਲਟਾਇ'। 'ਜੋ ਨਹਿੰ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਪਤਿਆਇ। 
ਤੌ ਉਸ ਕੋ ਹਮ ਦੇਹਿ ਸਜਾਇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ “ਦੇਉਂ ਗਭਾਇ॥੧੧॥ 
ਹੁਇ ਕਾਚੋ ਉਸ ਲਗੈ ਨ ਪਾਇ। ਹਮ ਤੈ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਡਰਪਾਹਿੰ। 
ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਵਹਿ ਨਠ ਜਾਇ। ਉਪਰ ਪਹਾੜ ਜਾਊਂਗੁ ਲੁਕਾਇ॥੧੨॥ 
ਜੌ ਪੱਕੋ ਹੋਇ ਰਹੈ ਅਚੱਲ। ਜੌ ਕੱਚੋ ਹੈ ਜਾਊ ਚੱਲ। 
ਲਹਿ ਦੇਖ ਰਮ ਪੱਕੋਂ ਕੱਚੋ। ਆਹਿ ਝੂਠ ਕੈ ਆਹਿ ਸੁ ਸੱਉ॥੧੩॥। 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਆਗੇ ਦੌਲਤ ਲਾਇ, ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹਯੋ ਸੁ ਹਿੰਦ ਕੋ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਰਬਾਬ ਬਜਾਇ, ਮੁਖ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਓ॥੧੪॥ 

ਸ਼ਥਦ॥ 

ਖੁਰਾਸਾਨ” ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ॥ 
ਆਪੇ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਰਿ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ॥" 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅੱਗੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬੁਲਾਯਾ। ਮੁਲਖ ਅਮਾਨੀ' ਰਖਤਾ ਆਯਾ। 
ਪਠਾਣਨ ਕੋ ਇਕ ਮਾਰਜੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਸੈਦਪੁਰੋ ਥੋ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ॥੧੫॥ 
ਕਿਛ ਤਕਸੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਈ। ਤਬ ਉਨ ਕੀ ਗਤ ਵੈਸੀ ਭਈ। 
ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤਬ ਬਾਬਰ ਬੁਲਾਯਾ। 1ਹੁਕਮ ਤਾਸ ਕੋ ਯੋ ਫੁਰਮਾਯਾ॥੧੬॥ 
'ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਖ ਨਾਨਕ ਕੋ ਆਯਾ। ਇਮਨਾਬਾਦ ਢਿਗ ਹੁਤੋ ਬਤਾਯਾ। 
ਗਿਲਜਨ ਤੇ ਵਹ “ਮੰਨ ਕਰ ਡਰ। ਸੋ ਨਠ ਗਯੋ ਕਿ ਰਹਿਓ ਘਰ?॥੧੭॥ 
ਜੋ ਨਨ ਗਯੋ ਤੌਂ ਫੇਰ ਲਿਆਵੋਂ। ਹਮ ਸੋਂ ਬਾਤਾਂ ਆਨ ਕਰਾਵੇਂ। 
ਹਮ ਉੱਸ ਸੋਂ ਕਰੈਂ ਨ ਖੋਟੀ ਕੋਈ। ਦੇਉਂ ਜਗੀਰ ਜੋ ਚਾਹੈ ਓਈ'॥੧੮॥ 

6 ਸਵਾਲ /ਵਚ ਇਤਰ /ਲੀਂਦਿਆ/ 2੭ ਧਰਤਾਂ /ਵੇਚ ਨਡਵਾ /ਇਆਨਾ ਮਰਵਾ /ਦ#ਲਾ/ = ਮੇਰ (ਨਹਾ 

#ਨਣਨ))/ # ਛੰਰਿਨ ਦਾ /ਇਕ 05) ੫ %ਨਾਨਤ /ਵੋਚ/ ੬ ਛੈਮਨਾਲਾਦ ਦਾ ਆਹਿਲਾ ਨ%/ ੭ ਡਰ ਅੰਨ 

ਕੰ. ਡਰਦਾ ਗੋਂਇਆ/ ੮ ਮੰਤ (/ਨੇਆਵੇ)/ 

"ਆਸ਼ਾ ਮਹਲਾ %, ਅੰਨਾ ੩੬%/ 7੫ਠਤਰ:- ਸ਼ਨਤ ਬਾਝ ਤਲ ਦਲ ਕਰ %ਲਾ/ 
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ਸੋ ਮੁਰਖ ਉਨ ਲਖੀ ਨ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਡਰ ਕਬ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਤ? 
ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਆਪੇ ਓਈ। ਉਸ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਜਗ ਸੁਖ ਹੋਈ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਹਿੱ ਸਤਿਗੁਰ ਥੇ ਤਪ ਕਰਤ, ਉਪਰ “ਚੋੜੀ ਬਾਇ। 
ਭੂਮ ਚਲੈ ਗਿਰਵਰ ਚਲੈ, ਤਪ ਗੁਰ ਅਚਲ ਰਹਾਇ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਕੋ ਸ਼ਾਹਿ ਫੁਰਮਾਯਾ। ਤੁਰਤ ਦੌਲਤ, ਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਾਯਾ। 
ਜਬ ਜਾਗਾ ਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਸੁ ਆਈ। ਉਤਰ ਘੋੜਿਓਂ ਪਗ" ਕਰੀ ਧਾਈ॥੨੧॥ 
ਦੁਰੋਂ ਕੁਰਨਸ“ ਕਰਤਾ ਆਯਾ। ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਯਾ। 
ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਲੌ ਰਹਯੋ ਟਿਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ, 'ਅਬ ਲੇਹੁ ਉਠਾਈ'॥੨੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਥੇ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਪੁਛ ਦੌਲਤ ਗੁਰ ਰਾਖਯੋ ਮਾਣ। 
ਬਾਬਰ ਕੋ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਯਾ। 'ਤੁਮ ਪੈ ਬਾਬਰ ਚਾਹਤ ਆਯਾ'॥੨੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਯੋ, 'ਹਮ ਉਹਾਂ ਜਾਵੈਂ। ਈਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਲਯਾਇ ਸਤਾਵੈ'। 
ਹਮ ਆਪੇ ਦੇਖੈਂ ਉਸ ਚੱਲ। ਬਾਬਰ ਚਹੈ ਜੁ ਕਰਨੀ ਗੱਲ'॥੨੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਹਿਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਰ ਕੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। 
ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕਹਯਾ: 'ਸੁਰ ਕਰ ਰਬਾਬ ਬਜਾਇ'॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਬਜਾਯਾ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਲਸਕਰ ਬਹੁ ਚਲ ਆਯਾ। 
ਬਾਬਰ ਨੇ ਭੀ ਸੋ ਸੁਨ ਲਯੋ। 'ਨਾਨਕ ਹਮਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਅਯੋ'॥੨੬॥ 
ਤੌ ਲੌ ਜਾਇ ਦੌਲਤ ਨੇ ਕਹੀ। ਬਾਬਰ ਦਿਲ ਕਛੂ ਨਿਹਚੋ ਭਈ। 
ਤਬ ਬਾਬਰ ਅਸਵਾਰੀ ਮੰਗਾਈ। ਚਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਸੁ ਆਈ॥੨੭॥ 
ਦੌਲਤ ਕੋ ਬਾਬਰ ਪੁਛ ਲਯੋ। “ਭੇਟ ਪੀਰ ਕੀ ਚਹੀਯਤ ਦਯੋ?' 
ਕਹੀ ਦੌਲਤ, 'ਵਹ ਲੈਣ ਨ ਜੋਗ। ਜਾਤ ਉਸੈ ਪੈ ਹੈਂ ਸਭ ਲੋਗ॥੨੮॥ 
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਭ ਉਸ ਪਾਹਿ। ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਮ ਨੇੜੇ ਜਾਇ'। 
ਤੌ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਾਹਿ। “'ਖਾਲੀ ਦਸਤ ਰੂਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿ॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

"ਰੀਤੇ ਹਾਥ ਨ ਜਾਈਏ ਭਿੱਛਕ", ਨ੍ਰਿਪ”“, ਗੁਰਦੇਵ। 

6 ਤ੫% ਤਘੱਨੈਆ (ਕਰ ਨਹ %)/ 2 ਠੰਤਾਂ ਟਾੰ /ਵਡਾਣ/ = ਘਹਾੜ/ ੪ ਅੰਨੀ? ਘ ਸਲਆ/ ੬ ਲ੍ਹਤ 
ਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਕਾ ਲੱਖਆ/ .੭ ਭੋਟਾ ਕਾਂ ਦੋਣਾੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ੮ ਖਾਲੀ-ਹੱਥ/ ੯ /ਠੈਖਾਰਾ 
92 6777 
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ਉਨ ਕੈ ਆਗੇ ਬਿਨ ਧਰੇ ਵੈ ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਨ ਦੇਵ'॥੩੮॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਭੰਗ ਬਤਾਈ। 'ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਧਰ ਤੁਮ ਜਾਈ'। 
ਉਨ ਤਬ ਥੈਲੋ ਲੀਓ ਭਰਾਈ। ਉਤਰ ਘੋੜਿਓਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ॥੩੧॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹਿ ਆਦਰ ਕਰਿਓ। 'ਤੁਮ ਹਮ ਪਰ ਗੁੱਸੋ ਕਿਓਂ ਕਰਿਓ?। 
ਹਮ ਤੁਮਰੋ ਕੁਛ ਰੋਕਯੋ ਨਾਹੀਂ। ਇਕ ਰੋੜੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਹੀ॥੩੨॥ 
“ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਤੋ ਚਿਤਵਤ ਆਯੋ। ਦੇਹੁ ਸਜਾ ਜੋ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਾਯੋ। 
ਕੈ ਕੱਚੇ ਕੈ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਤੋ ਜੀਅ ਬਸੀ॥੩੩॥ 
ਝੁਠ ਕਰੈਂ ਕੈ ਸਾਚ ਕਮਾਈ। ਨਜੀਕੈ ਦੇਖੋਂ ਤੈਂ ਕਹਯੋ ਜਾਈ। 
ਸਾਚੋ ਹੋਇ ਤੁ ਕਰਿਹੋਂ ਪੀਰ। ਝੂਠੋ ਹੁਇ ਹਿੰਦੂ ਦਯੋਂ ਚੀਰ॥੩੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਾਚ ਸੁ ਸਰੂਹਿਬ ਘਰ ਰਹੈ, ਔਰ ਸਾਚ ਦਿਖ ਨਾਂਹਿ। 
ਗੁਰੁ ਪੀਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਬਹੁ ਪਤਿਆਹਿ”॥੩੫॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਹਮ ਤੁੰ ਦਿਖੈਂ, ਸੋ ਹਮ ਦਿਖਾਵੈਂ ਨਾਂਹਿ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ' ਕਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਰੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਇ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰਾਮਾਤ ਹੁਇ ਜਾਂ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨ ਕਰੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਕਹੋ ਪਾਸ ਰਸੁਲ। ਖੁਦਾਇ ਮੰਨ ਜਿਸ ਕਰੈ ਕਬੁਲ॥੩੭॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਜਗਤ ਦਿਖਾਵੈ। ਜਗਤ ਲੋਕ ਤਿਸ ਬਹੁ ਸੰਤਾਵੈ”। 
ਨਜੀਕ ਰਹੈ ਜੋ ਕੋਉ ਖੁਦਾਇ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਦੁਰ ਪਰਾਇ“॥੩੮॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਮ ਦੇਖੀ ਚਹੋਂ। ਯਹ ਭੀ ਨਾਹੀਂ ਆਛੋ ਕਹੋ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੈ ਦੋਊ ਭਾਂਤ। ਕੈ ਮਿਹਰੋਂ ਕੈ ਕਹਿਰੋਂ ਹੋ ਜਾਤ॥੩੯॥ 
ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਤੁ ਮਿਹਰ ਸੁ ਆਵੈ। ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਚਾਹੈ ਕਹਿਰ ਸੁ ਪਾਵੈ। 
ਮਿਹਰ ਕਹਿਰ ਦੋਊ ਕਰਾਮਾਤ। ਦੂਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੋ ਲੇ ਜਾਤ॥੪੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹਿਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ ਕਾਰ ਹੈ, “ਖੋਸ ਜੁ ਔਰਨ ਖਾਹਿਂ। 
ਕਹਿਰ ਕਰੈ ਜੁ ਫਕੀਰ ਹੋਇ, ਦੁਰ ਖੁਦਾਇ ਤੇ ਪਾਹਿ'॥੪੧॥ 
ਤਬ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, 'ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਆਇ। 
ਹੈ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਯਹ ਸਭ ਹਮ ਦਯੋ ਬਤਾਇ॥੪੨॥ 

6 ਕਾਕਲ (ਤੱ? ਝੱਲਣ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਜੌਂ ਤੁੰ ਤੁਰਨ ਲੱਨੇਆਂ ਸੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨ 2 ਅਜਮਾ ਕੰ? 
ਤ ਮਾਲ ਕੱਲ/ ੬ ਸਤਾਏ ਹਨ ਤੱ ਕਰਦੇ ਹਨ) ੫ ਰਹੰ/ ੬ ਲਹ ਕੇ ਲੌ ਟਲਿਆਂ ਤੌਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਲਗਾ ਦਾਾਗਲਾਲਾ ਤਾ ਨਦਾਲਲ - << ਲਾ ਲ== “--ਦ--ਦ-- --== “<< ---ਗਰਲਲ== ਦੇ ਲੱ ਦਾ ਦਰ <<“ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੫੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖ ਦਿਦਾਰ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਯਾ। 'ਨਜੀਕ ਰਹੈ ਯਹ ਸੱਚ ਖੁਦਾਯਾ। 
ਖੁਦਾਇ ਯਾਹਿ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ। ਅਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮੰਗੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ॥੪੩॥ 
ਕਬੂਲ ਪਰੈ ਜੋ ਇਸੈ ਦੁਵਾਇ”। ਤੌ ਮੇਰੋ ਸਭ ਕੰਮ ਬਨ ਜਾਇ। 
ਐਔ ਇਸੁ ਦੁਵਾਇ ਜਿ ਨਾਂਹਿ ਪੁਜਾਇ। ਤੋ ਹਮਰੋ ਕੁਛ ਪਲਯੋਂ ਨ ਜਾਇ॥੪੪॥ 
ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਿਮ ਬਿਖ” ਬੋਵੈਂ। ਮੀਠੇ ਬਚ ਕਹਿ ਕਿਮ ਨਹਿ ਜੋਵੈ੯।' 
ਤਬ ਬਾਬਰ ਆਇ “ਦੋ ਕਰ ਜੋਰੇ। “ਗਰਜ਼ ਅਪਨੀ ਮੁੱਖੋਂ ਮਿਨ ਬੋਰੇ॥੪੫॥ 
'ਆਯੋ ਮੈਂ ਤਵ” ਕਦਮਾ ਪਾਸ। ਪੁਰਨ ਕੀਜੈ ਹਮਰੀ ਆਸ। ਰ 
ਮੈਂ ਸੁਨਿਓਂ ਤੁਮ ਹਿੰਦੂ ਬਡ ਪੀਰ। ਤੁਮ ਪੈ ਆਇਓ ਹੋਇ ਅਧੀਰਾ॥੪੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਤੂੰ ਪੀਰਨ ਸਿਰ ਪੀਰ। 
ਤੁਮ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਪੇਖਨੇ, ਭਯੋ ਮੇਰੋ ਮਨ ਧੀਰ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੈਸੋ ਸੁਨਿਓ ਤੈਸੋ ਦੇਖਯੋ। ਪੀਰਨ ਸਿਰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਪਰੇਖਯੋ। 
ਜੋ ਜੋ ਬਾਤ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਅਬ ਨੈਨਨ” ਦੇਖੀ ਵਹੀ॥੪੮॥ 
ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਹਮੈਂ ਸੁਨਾਈ। ਪਠਾਣ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦਏ ਮਰਾਈ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਪੀ"" ਕਰੀ ਪਠਾਨਨ। ਹਿੰਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਓਂ ਦੂਰ ਕਰਾਨਨ॥੪੯॥ 
ਮੁਗ਼ਲਨ ਕੋ ਗੁਰ ਚਹਯੋ ਬੁਲਾਨਨ। ਆਪੇ ਸਭ ਤੁਮ ਜਾਣੀ ਜਾਨਨ। 
ਮੈਂ ਆਯੋ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਬੁਲਾਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੇ ਲੇਹ ਪੁਛਾਏ॥੫੦॥ 
ਨਾਮ ਤੁਮੈਂ ਕਹਿ ਮੋਹ ਚੜ੍ਹਾਯੋ। ਤੁਮੈਂ ਲਾਜ ਜੋ ਤੁਮੈਂ ਬੁਲਾਯੋ। 
ਹਿੰਦ ਤਖਤ ਪਰ ਮੋਹਿ ਬਹਾਇ। ਬਾਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਇ॥੫੧॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਮੈਂ ਆਯੋ ਯਹ ਮੁਰਾਦ ਕਰ, ਕਰੋਂ' ਤੁਮੈਂ ਨਿਜ ਪੀਰ। 
ਹਮੈ' ਦਿਵਾਵੋ ਤਖਤ ਹਿੰਦ, ਸੂਬੇ ਤਾਬੇਗੀਰ”॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਬਾਬੇ ਬਾਬਰ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। 'ਤੁਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪਿਕੰਬਰੋਂ ਚਹੋ'। 
ਬਾਬਰ ਕਹਜੇ, 'ਪਿਕੰਬਰ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਨ ਸੱਕੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹਜੂਰ॥੫੩॥ 

$ ਦੁਆ; ਪਾਰਸ਼ਨਾ/ ੭ /ਦੇਖ ਗ਼ਹਿਨ/ = ਬਚਨ? ੬ ਲੰਵਣਾ= ਲੱਤਣਾ (/ਕਏਂ ਨ ਜੱਤ)/ ੫ ਦਵੇ ਹੱ 
#ਤ/ ੬ #ਘਣਾ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ /ਨ#ਨਾ ਲੋਲਦਾ ਹੰ/ ੭ ਤਹਡੰ/ ੮ ਆੰਰਜ-ਨੰਹਿਤ, ੫ਲੇਸ਼ਨ/ ੯ ਫੋਖਣ ਨਲ਼/ 

32 ਅੱਕਾਂ ਨਾਠ/ 59 ਰੋਲ ਠੁੱਸਾ/ 5੭ ਆਨ; ੨੭ ਨਲ ਤਾਲੋਦਾਨ ਕਠ /ਇਓ; #ਆੰਨ ਕਰ /ਏਓ/ 



੩੬੦ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 

ਪਿਕੰਬਰ ਰਹੈ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ। ਸੱਤਿ ਅਸਮਾਨ ਕੇ ਊਪਰ ਵਾਹਿ। 
ਹਮੈਂ ਉਹਾਂ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ। ਕੰਨੀਂ ਸੁਨੇ ਨ ਨਦਰਹਿ ਪਾਇ'॥੫੪॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਮ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਵੋ। ਅਧੀ ਖੁਦਾਇ ਆਪ ਕਹਾਵੇਂ। 
ਕਰਾਮਾਤ ਪੀਰ ਪੰਜ ਰਖਾਵੋ। ਪਾਸ ਪਿਕੰਬਰ ਕਿਮ ਨਹਿੰ ਜਾਵੋ?॥੫੫॥ 
ਪਿਕੰਬਰ ਢਿਗ ਮੈਂ ਦੇਹੁ ਪੁਚਾਈ। ਜਾ ਕਰਿ ਲੈ ਤਿਸ ਤੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਪਿਕੰਬਰ ਸਾਥ ਤੂੰ ਜਾਈਂ ਦੁਗਾਹਿ। ਓਹੀ ਦੁਗਾਹੋਂ ਦੇਉ ਲਿਖਾਇ॥੫੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਨ ਬਾਬਰ ਕੁਰਨਿਸ਼ ਕਰੀ, 'ਮੋ ਪਿਕੰਬਰ ਦਿਦਾਰ ਕਰਾਇ। 
ਪਿਕੰਬਰ ਤੁਰਤ ਖੁਦਾਇ ਤੇ, ਦੈਗੋ ਹਿੰਦ ਲਖਾਇ”"॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਆਸਾ? ਅਸਾਡਾ ਲਿਜਾਵੇ ਦਰਗਹ ਦ੍ਰਾਰੇ। 
ਸੋ ਆਸਾ ਉਸ ਦਯੋ ਫੜਾਇ। ਕਰ ਭੂਮ ਸ਼ਿਸਤਰੋ ਬਹੀ ਬਣਾਇ॥੫੮॥ 
ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਯੋ। ਜਿਤ ਚਾਹੋ ਤਿਤ ਜਾਇੰ ਪਰਜੋ। 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਈਓ। ਜਹਿੰ ਚਾਹੋ ਤਿਤ ਹੀ ਥਾਂ ਜਈਓ॥੫੯॥ 
ਸਮੇਤ ਪਿਕੰਬਰ ਲੈ ਤੁਝ ਜਾਵੈ। ਜਾਵਤ ਦਰਗਹ ਨ ਕੋਉ ਅਟਕਾਵੈ। , 
ਜਹਾਂ ਪਿਕੰਬਰ ਇਕ ਬਾਰ ਗਯੋ। ਕੁੰਡੇ" ਹਿਲਤੇ ਥੇ ਫਿਰ ਅਯੋ॥੬੦॥ 
ਅਬ ਘੜੀਆਂ ਭਾਵੈ ਰਹੁ ਚਾਰ। ਬਚਨ ਪਿਕੰਬਰ ਕਰਯੋ ਕਈ ਬਾਰ। 
ਚਾਰ ਘੜੀ ਲਗ ਰਹੁ ਦਰਗਾਹ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੈ ਮਾਂਗੋ ਤਾਂਹਿ'॥੬੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਕੁਰਨਿਸ਼ ਬਾਬਰ ਕਰ ਉਨਜਯੋ, ਬਡੋ ਅਜੰਭੋ ਜਾਨ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੀ ਸੋ ਕਰੀ, ਲੈ ਆਸੋ ਕੀਓ ਪਿਆਨਾ॥੬੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਾਇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਲੈ ਆਸਾ ਉਡਿਓ ਉਸ ਹੀ ਘਰੀ?। 
ਲੇ ਪਹੁੰਚਯੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਜਾ ਪਹੁੰਚਯੋ ਵਹਿ ਦਰਗਹ ਖਾਸ॥੬੩॥ 
ਦਰਗਹ ਰਹੇ ਕੁੰਡੇ ਅੜਾਏ। ਜੋ ਨਹਿੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪਿਕੰਬਰ ਜਾਏ। 

ਕਰਾਆਤਾ,ਨ)/ ਤ ਜਾਣ ਟੰ/ਤਆਦ? 5 %ਤ ਲਲੋ ਫੋਲੋ 

“ ਕਾਹਦੇ ਹਨ; ਸਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹੰਮਦ ਸ਼/ੰਹਿਲ ਆੰਨ-/ਨਿਆਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ /ਨੈਜਲਾੰ 
ਦੇ ਘੱਤ (#ੱਰਾਕ) 'ਤੇ ਸੈਨ ਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਲ ਨੇ ਵਾਘਸ਼ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂ ਟਰਵਾਜ਼ੋ ਦੀ ਕੁੰਤਾੰ ਹਾਲ /ਹੈਲ 
ਰਹੀ. ਭਾਫ /ਡਨ ੫ਲ /ਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਂ /ਨਿਆ ਸੰਨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸੱਤਿਨਾਮ ਜਬ ਬਾਬਰ ਪੁਕਾਰੇ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਕਿਵਾਰੇ'॥੬੪॥ 
ਤਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਝੰਡਾ ਝੂਲੈ। ਪੜ੍ਹੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੋਥੀਅਨ ਖੂਲੈ”। 
ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈਂ ਗਾਵੈਂ ਰਾਗ ਭਗਤ ਭਜਨ ਕੋ ਰੰਗ ਰਹਯੋ ਲਾਗ॥੬੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਹ ਜਾ ਬਾਬਰ ਦੇਖਿਓ, ਝੰਡਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਸਨਮੁਖ ਝੁਲੈ ਦੁਗਾਹ ਕੇ, ਵਿਚ ਸੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਹਿ॥੬੬॥ 
ਸੇਤਂ ਸੁ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਸਮ ਐਂ ਬਾਦਰ” ਸਮ ਤਹਿ ਕਾਲ। 
ਕੇਸਰੀ ਪਟ“ ਕੋ ਸੰਗ ਹਿਲੈ, ਬਿਜਲੀ ਜੈਸੇ ਖਕਾਲ॥੬੭॥ 

ਰ੍ ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੁਮਸਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਬਹੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ। 
ਕਈ ਸ਼ਾਹਿ ਕਈ ਬੇਪਰਵਾਹਿ। ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਹਿ॥੬੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਰ 

“ਕਲਪ ਮੰਦਾਰ ਔ ਹਰਚੰਦਨ, ਪਾਰਜਾਤ ਸੰਤਾਨ। 
ਔਰ ਬ੍ਰਿਛ ਫੂਲੇ ਫਲੇ ਕਾਮਧੇਨ” “ਘਰ ਘਰਾਨ॥੬੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਸੋਂ ਕੰਧ ਚਿਨਾਈ। ਸਰਨ” ਸੁਗੰਧੀ ਸੰਗ ਲਿਪਾਈ। 
ਬਡੂਰਜ”" ਕੇ ਊਹਾਂ ਬੰਭ ਥੰਭਾਏ। “ਚੰਦਨ ਲਕਰੀ ਸਾਥ ਛਤਾਏ॥੭੦॥ 
ਮੁੰਗੇ' ਕੇ ਉਹਾਂ ਲਗੇ ਕਪਾਟ। ਚਿਤੁਕਾਰੀ ਪਾਰਸ“ ਕੀ ਠਾਟ। 
ਬਾਬਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਸੈਲ ਕਰਾਯੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੋ ਮੋੜ ਲੈ ਆਯੋ॥੭੧॥ 
ਪਿਕੰਬਰ ਕੀ ਵਹਿ ਵੱਲ ਫਿਰਾਯੋ। ਦੇਤ ਬਾਂਗ ਤਿਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦਿਖਾਯੋ। 
ਪਿਕੰਬਰ ਝੰਡਾ ਉਸੈ ਦਿਖਾਯੋ। ਰੰਗਯੋ ਨੀਲ ਸੋਂ ਬਹੁ ਦਿਨ ਹਾਯੋਂ॥੭੨॥ 
ਤਹਾਂ ਪਿਕੰਬਰ ਹੁਤੀ ਮਸੀਤ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਸਵਾਰੀ ਅਪਨੀ ਰੀਤ। 
ਬਾਬਰ ਪਿਕੰਬਰ ਦੇਖਯੋ ਖੜੋ। ਕਬੀ ਉਨਠੈ ਕਬੀ "”ਲਾਂਬੋ ਪੜੋ॥੭੩॥ 
5 /ਕੈਵਾ= /ਡਤ; ਦਰਵਾਲ਼/ > ਖੰਲੂ ਕੰ/ ਤੇ ਸਫੈਦ /ਲੱਟਾ (ਲੱਗਾ ਲਲ ਵਾਲ /ਲੱਟਾ ਦੱਨ?/ ੪ ਸ਼ੱਦਲ 

(ਵਾਨਾ ਕਾਲਾ)/ ੫ ਝਸ਼ਤਰ/ ੬ ਏੰਵਤਆਂ ਦੇ /ਨੈਡ' ਲੋ ਪੰਜ ਹਨ ਘਾਲਲਾਤ; ਸੰਤਾਨ ਕਲਪ /ਨਫ, 

ਹਾਨਚੰਦਨ ਤੌ ਅਦਾਲ: /ਏਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਅਨਨ-/ਟੱਡਤ ਛਲ ਪੁਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ੭ ਲ਼ਰਗਾ ਦਾ /ਇਕਾ ਨ ਲੈ ਸਇ 

/ਹਤਕਣ ਸਮ ਨਕਲੀ ਆ /ਏਸ ਤੱ ਨ /ਦਤਵਤ ਘਦਾਨਥ ਪਾਤ ਹੰ ਸਕਦੇ ਹਨ/ ੮ ਘਰ-%ਗ, ਹਰ 

ਘਰ /ਵੋਲ/ ੯ /ਏਕਾ ਆਣੇ (ਰਤਨ? ਜੌ ਮਨ-ਲਾਛਤ ਖਦਾਰਥ ਏਦਾ ਹੈ/ 9੦ ਸੌਨਾ/ 55 ਫੈਡਰਲ: /ਨੋਲਾੰ 

ਦਾ #ਖ' ਲੰਹਾਂ ਅਣ ਲਹਲਨੈਯਾ/ 9> ਜੰੱਦਨ ਦਾ ਲੱਕਤੀ/ 5= ਲਾਲ ਰੱਲ ਦਾ ਰਤਨ; ਸੈਂ ਸਟ /ਵੋਚ' 

/ਨਕਲਦਾ/ 56 /ਨਵਾਤ੍ ਟਰਵਾਲ ਘਟ/ $% /ਏਕਾ ਕਲਪਤ ੫ੱਲਠ, ਨਲ ਦੇ ਛਹਣ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਣ ਲਾਂਟਾ 

ਹ/ %£ ਸਾ (ਲਹੁਤ /ਏਨਾਂ ਦਾ ਲੱਨਆ ਗੋਆ .?)/ 52 ਲੰਮਾ ਪੈ ਲਾਂਦ ਲੋਟ ਲਾਂਦਾ/ 
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ਪਤੈ ਨਿਮਾਜ਼ ਤਹਿੰ ਆਪ ਰਸੂਲ। ਖਾਤਰ ਬੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਬੂਲ। 
ਪੀਛੇ ਖੜੇ ਤਹਿ "ਚਾਰੋਂ ਯਾਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਾਰ॥੭੪॥ 
ਤਿਹ ਪਾਛੇ ਜਾ ਬਾਬਰ ਖੜਾਯਾ। “ਆਸੇ ਮਾਜਰਾ ਪਿਕੰਬਰ ਸੁਣਾਯਾ। ਰ 
ਪਿਕੰਬਰ ਲੀਨੋ ਬਾਬਰ ਬੁਲਾਇ। 'ਕਿਸ ਖ਼ਾਤਰ ਆਯੋ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ'॥੭੫॥ 
ਬਾਬਰ ਕਹੀ, 'ਮੈਂ ਚਹੋਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 'ਹਿੰਦ ਤਖਤ ਜੋ ਸੂਬੇ ਬਾਈ'। 
ਤੁਰਤ ਪਿਕੰਬਰ ਦੀਯੋ ਜੁਬਾਬੇ। 'ਹਿੰਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮ ਤਾਬੇ॥੭੬॥... 
ਹਿੰਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੇਰੀ। ਕਰੀਂ ਨ ਆਸ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ॥੭੭॥ 

ਸੋਰਨਾਂ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਇ ਨ ਦੇਇ, ਹਮ ਅਧੀਨ ਕਛੁ ਨਾਂਹਿ ਅਬ। 
ਉਸ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਇ, ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਰਿਝੈ ਰਿਝਾਇ ਕੈ॥੭੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸ ਕੇ ਆਸੇ ਸੰਗ ਤੂੰ ਆਯੋ। ਲੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਉਸੇ ਰਿਝਾਯੋ। 
ਹਿੰਦ ਤਖਤ ਹਮ ਤਾਬੇ ਨਾਹੀ। ਕੁਰਾਸਾਨ“ ਹੈ ਹਮਰੇ ਪਾਹੀ॥੭੯॥ 
ਸੋ ਹਮ ਨੇ ਤਿਮਰਲੰਗੈੱ' ਦਯੋ। ਉਸੈ ਉਲਾਦ ਹੋਇ ਸੋ ਕਯੋ।' 
ਬਹੁ ਜਬਾਬ ਤਬ ਬਾਬਰ ਕਰੇ। ਰਸੂਲ ਓਤਨੇ ਮੌੜ ਸੁ ਧਰੇ॥੮੦॥ 
ਹੋਇ ਨਿਰਾਸਾ ਬਾਬਰ ਮੁੜਿਆ। ਸੋ ਆਸਾ ਲੈ ਡੇਰੇ ਬੜਿਆ”। 
ਬਾਬਰ ਆਸ ਦੂਰ ਤਬ ਭਈ। ਜਨੁ ਉਸ “ਕਮਰ ਦੋ ਟੁਕ ਹੋ ਗਈ॥੮੧॥ 
ਪਰੀ ਗ਼ਸ਼ੀ ਤਿਸ ਡੇਰੇ ਆਇ। ਲਗੋ ਕਰਨ ਮਨ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਇ। 
'ਬਜੀਰ ਕਹੀ ਥੀ ਆਛੀ ਬਾਤ। ਹਿੰਦੁ ਪੀਰ ਉਹਾਂ ਬਡੀ ਅਫ਼ਾਤ'॥੮੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪਾਛੈ ਮੁੜੈਂ ਤੋ ਚੋਟ ਲਗੈ ਆਗੈ ਤੁਰੋਂ ਤੋ ਹਾਰ। 
ਗਹ ਚਕਚੂੰਧਰ ਸਰਪ ਜਯੋਂ ਐਸੇ ਭਯੋ ਬ਼ਿਚਾਰ॥੮੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਥਰ ਥਰ ਕੰਧੈ ਬਾਬਰ ਦੇਹ। ਬਾਬਰ ਉਪਜਜਯੋ ਬਹੁ ਸੰਦੇਹ। 
'ਉਹਾਂ ਪਿਕੰਬਰ ਦੀਓ ਜੁਬਾਬ। ਮੁਝ ਕਰ ਦੀਨੋਂ' ਹਿੰਦੂ ਤਾਬਾ੮॥੮੪॥ 

ਓਮਰ, ਓਸਮਾਨ ਤੇ ਅਲੰ॥ ੨ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ/ = ਮੇਠੇ ੫ਸ਼/ ੪ ਅਧੰੀਨ/ ੫੪ ਸ਼ਰਾਸ਼ਨ/ 
੬ /ਤਮਰਲੰਗ, ਤੰਊਨ, ਅਨਲ ਵੰਨ ਟਾ ਸ਼ਰਕੰਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਜਨਮ ੧5੩੬ ਈਂ). ਓਸ ਨੇ 9੭੯੮ 
ਈਂ /ਵਚਾ /ਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ /ਇੱਲਾਂ ਟਾ ਤਖਤ ਆਰ /ਨਿਆ; ਆਹਰ /ਵੇਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੰਨੀ ਏੋਹਤ 
55%2/ 2? / ੭ ਵ7ਤ>੦੭ ੪ =ੱਦ ਟੌਟਣਾ ਟ /ਨ੭ਨ “ਦਾ ਆਨ ਸਾਦ ਹਹ?/ ੮ ਛੜੇ ਕ/ (/ਜੇਵੇ ਨ 

ਦੇ #ਹਾ ਕਰਨਾਂ ਆਟਾ ਹੌਵੋ// 9੦ ਤਾ/ੰਨੇਆ, ਨਾਨ) 
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ਅਬ ਮੈਂ ਆਸ ਔਰ ਕਿਸ ਕਰੋਂ। ਅਬ ਕਿਸ ਆਗੇ ਸਜਦੋ ਕਰੋਂ। 
ਬੇੜਾ ਪੜ੍ਯੋ ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਂਹਿ। ਦੀਓ ਪਿਕੰਬਰ ਅਗੇ ਧਕਾਇ॥੮੫॥ 
ਬਿਨ ਖੇਵਟ" ਬੇੜਾ ਕਿਮ ਪਾਰ। ਪਰੇ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਔਖੀ ਧਾਰਾ”। 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਸੋਚਾਂ ਕਰੈ। ਕਬ ਡੂਬੈ ਕਰ ਸੰਸਯੋਂ ਤਰੈ॥੮੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਬਾਬਰ ਕੈ ਮਨ ਫੁਰੀ, ਧਰੀ ਬਹੁਰ ਮਨ ਧੀਰ। ਰ 
'ਪਿਕੰਬਰ ਭੀ ਐਸੋ ਕਹਯੋ, ਸੁ ਹਿੰਦ ਨਾਨਕ ਬ਼ਸ ਪੀਰ'॥੮੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਾਬਰ ਕੇ ਯੌ ਚਿਤ ਆਈ। 'ਪਰੋਂ ਚਰਨ ਅਬ ਨਾਨਕ ਜਾਈ। 
ਸਭ ਪੀਰਨ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਪੀਰ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕੌ ਧਰਾਵੇ ਧੀਰ'॥੮੮॥ 
ਤਬ ਉਨ ਦੌਲਤ ਤੁਰਤ ਬੁਲਾਯਾ। 'ਤੈਨੇ ਮੁਝ ਈਹਾਂ ਆਨ ਫਸਾਯਾ। 
ਘੁੰਮਣਵਾਣੀਂ ਮੈਂ ਦਯੋ ਡਾਰ। ਕਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲਾਵੈਂ ਪਾਰ'॥੮੯॥ 
ਲੈ ਦੌਲਤ ਤਬ ਤੁਰਿਓ ਸਾਥ। ਛੂਹੇ ਚਰਣ ਐਂ ਜੋੜੇ ਹਾਥ। 
'ਮੈਂ ਹੋਂ ਤੁਝ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ। ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਆਸ'॥੯੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦਿਖਯੋ ਕਹੀ ਸੋਈ ਤਿਹ ਆਨ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁਪ ਰਹੇ ਓਇ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ॥੯੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਯੌ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ। 'ਤੇਰੋ ਭੇਤ ਨ ਕਿਨਹੁੰ ਪਾਯੋ। 
ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਖੁਦਾਇ ਕੋ ਆਹੀ। ਤੂੰ ਖੁਦਾਇ ਕੋ ਜਾਯੋ” ਤਾਹੀਂ॥੯੨॥ 
ਤੈਥੋਂ ਜੁਦੋ ਨ ਆਪ ਖੁਦਾਇ। ਜੋ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ। 
ਤੂੰ ਰਜਾਇ ਕੋ ਕਰਨੇਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ॥੯੩॥ 
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈਂ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਖੁਦ ਖੁਦਾਇ ਹੈਂ ਤੁਹੀਂ ਰਹੀਮ। 
ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਕੰਬਰ “ਰਾਹੁ ਨੁਮਾਇ। ਤੇਰਾ ਸਿੱਰਰ” ਨ ਪਾਯੋ ਜਾਇ॥੯੪॥ 

-. ਦਹਰਾ॥ 

_ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਕਯੋ ਦੌਲਤ ਹਾਥ ਪਠਾਣ। 
ਅਬ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕੀਜੀਏ, ਅਪਨੀ ਲਾਜ ਪਛਾਣ'॥੯੫॥ 

9 ਮੱਲਾਹ/ ੭ ਮੰਡਧਾਰ/ = ਘਮਣਘਰ? ੪ ਜਿਆ ਗੇਇਆ, ਘਤਰ/ ੫ ਰਾਹ /ਵੈਖਾਓੰਣ ਵਾਲ ੫ਸ਼- 
2੬. ਨਾਲ਼ ਨੁਖਤਾ ਭੰਦ, ਰਾਹਾਸ਼/ 

ਪਦ ਦਲ ==&= ਦੱ == ਕਦ ਕਸ <<, << -= << ਨ ਦਲਦਲ ਸਦ << ਦੇ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਭਯੋ ਦਿਆਲਾ! ਭੰਗ ਬੈਲੋ ਮੰਗ ਲਿਯੋ ਤਤਕਾਲਾ'। ਰ 
ਕਹਜੋ, 'ਲਯਾਉ ਮੁਠ ਪਾਇ ਦੈ ਝੋਲੀ'। ਬਾਬਰ ਤੁਰਤ ਵਹਿ ਥੈਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ॥੯੬॥ 
ਸਤਿ ਮੁੱਠੀਂ ਭਰ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਪਿਛੋਂ ਝਾੜ ਉਨ ਥੈਲੀ ਮੁਧਾਈਂ। 
'ਭੰਗ ਮੁੱਠੀਂ' ਸਤਿ ਦੀਨੀ ਡਾਰੀ। ਸਤਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੀਨੀ ਸਾਰੀ॥੯੭॥ 

_ ਝੜੀ ਡਿਠੀ ਕਛੁ ਔਰ ਭੀ ਤਈ। ਫਿਰ ਚਾਹੋਂ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੇ ਲਈ। 
ਭੰਗ ਮੁਠੀ ਭਰ ਜੋ ਸੈਂ ਦਈ। ਸਮੋਂ ਪਾਇ ਲੇਵੇਂ ਸਭ ਤਈਂ॥੯੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭੰਗ ਬਦਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਈ, ਯਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੀਨ। _ 
ਜਿਮ ਭਸਮੰਤਰਾ ਦੇਇ ਬਰ, “ਦੱਖ" ਸਿਰ ਸਿਵ ਨਿਜ ਲੀਨ॥੯੯॥ 

9 ਝੱਟ ਨੀ ਨੇ ਫਲੋ/ ੨ ੭ਲੀ ਕਰ /ਏੱਤੀ/ < ਭਸ਼ਮਾਨੁਰ ਲਾਂ ਭਸ਼ਮਾਗਦ, /ਏਸ ਦਾ ਟੁਜਾ ਨਾਮ /ਦ੍੍ਕ ਨੀ 

/ਏਹ /ਸਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੰ/ /ਨੋਵ ਨੇ /ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ /ਇੱਤਾ ਨੈ ਨਨ ਦੇ /ਸੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਲ ਰੱਖ ਦੰਵੇਗਾ, 

ਓਹਾ ਭਸਮ ਹੈਂ ਲਾਫੋਨਾ/ ਭਨਮਲ਼ਰ ਨੰ ਚਾਹਿਆ /ਨ/ਨੈਵ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਤਾੰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਟ/ /ਨੈਵ 

ਨਨ /ਨਆ, ਭਸਮ਼ਲਰ ਨੰ /#ਛਾ ਕਾੱਤਾ/ /ਨੁਸ਼ਨ ਲਾ ਨੇ ਝੁਹਮਚਾਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਸ਼ਮਲ਼ਹ ਨੂੰ ਡੁਲੇਖ 

/ਵੋਚ਼ ਓਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਓਸ ਟੇ/ਨੈਰ ਤੇ ਰਥਵਾ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ /ਦੱਤਾ/ /ਏਕਾ ਹੌਨ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ: /ਏਹ 

ਭੁਲੰਖਾ ਮਰਵਾ ਨੇ ਪਇਆ ਤੇ ਭਸ਼ਮਾਲ਼ਰ ਨੂੰ /ਕੈਹ; /ਨੈਵ ਦਾ ਵਰ ਔੰਵੇ' ਹੀ ਨੈ ਤੁ ਆਪਣੇ /ਨੈਰ ਤੇ 

ਹੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਖ; ਤਰਾ /ਲੈਕਾ ਵਾਲ਼ ਵੀਂ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੱਫੋਨਾ/ ਭਸ਼ਮਲ਼ਰ ਨੇ /ਇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰੱਤਾ ਤੇ ਓਹ ਭਸਮ 

ਦਾਂ ਛੌਰਾੰ ਹ /ਨਆ/ ੪ ਭਾਲਵਤ (ਸਕੰਧ ੭)? ਅਨੁਸਾਰ” ਦਕਸ਼ ਜਾਂ ਦੱਖ ਟੰ £ਤਰਾ.ਸਤਾੰ ਮਹਾਂਦੇਵ (/ਨਿਵ? 

ਦਾੰ /ਏਸਤਾ/ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ” ਲਦ ਨਤਾੰ ਨੇ /੪ਤਾ ਦੇ ਲੱਨ /ਵੈਲ ਆਪਣੇ ੫ਤਾਂ ਮਹਾਂਦੰਫ ਟਾ 

/ਨੈਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇੱਸਆ ਤਾਂ ਉਨ ਨੇ ਹਵਨ ਕੱਤ /ਵੇਚ /ਡਨਾ ਕੇ ਪਣ ਏ /ਇਤੰ/ /ਨਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਖ ਦਾ ਸੱਨ 

ਨਸ਼ੇ ਕੱਤਾ ਤੇ ਹਫਨ ਕੁੱਡ /ਵਚ'ੱ ਸਤਾੰ ਦਾ ਲੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਲਾੰ ਇਆ? ਅਖਰ /ਵੈਸਨੂੰ 

ਨੇ ਨਟਰਸਨ ਝਕਹਾ ਨਲ ਉਸ ਲੱਥ ਏਂ ਟੱਟੋ-ਟੱਟੇ ਕਰ /ਏਤ/ /ਨੈਥੇਂ ਫੀ 8 ਦੇ ਅੰਨ ਨੇ ਇਹ ਘਂਵੱਤਰ 

ਤਾਰਥਾ ਝਣ ਗਣ ਨੈਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਆਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ/ /ਇਹ ਕੁਲ ੪੧ ਹਨ/ ਟਕਸਲ (ਦੱਲ) /ਇਕਾ ਪੁਜਾਘਆਤਾ 
ਦਵਤਾ ਹਂ/ ਗ੍ਰਤਾ £ਰਾਣ ਅਨਨਾਰ: /ਏਹਾ ਨਹਆ ਦੇ ਅੱਦੇ ਅਰੂਠੇ ਦੱ ਪੰਦਾ ਗੋਂਇਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਓੱ' ਦਕਸ਼ 

ਦਾ /ਇਸ੍ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੱਈੀ/ /ਏਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ/ਏਕਾ ਲਤਕਾੰ/ਨਵ ਨਾਲ /ਵੇਆਹ)? /ਨਵ ਨੇ ਦੱਖ ਦਾ /ਨਨ ਵੱਲ 

ਕੰ ਝੱਕਰੈ ਛਾ /ਸਰ ਪੜ ਉੱਤੇ ਲਗਾ /ਦੱਤਾ ਨਮ /ਏਕ ਕਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ: ਸਦ ਸਤਾ ਆਪਣੇ /£ਤਾ ਏ ਲੱਨ 

/ਵਚਾ ਤਾ ਨਲਾੰ ਤਾਂ /ਨੈਵ ਦੇ ਗਣ ਵੀਰਭਦੁ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯੱਨ ਦਾ ਨਲ਼ ਕੰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਦਾ /ਸੈਰ ਵੱਢ /ਏਂਤਾ; 

#ਤ /ਵਚਾ /ਨਵ ਨੰ /ਕਆਾ ਕਰਕੇ ਦਕਸ਼ ਦੇ ਗੜ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਟਾ /ਸੈਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ ਨੂੰ /ਲਿੰਦਾ ਕਰ /ਦਿੱਤਾ/ 

ਦਕਸ਼ਾ ਦੀਂ ਲੱਕ ਦੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨੇ /ਨਿਵ ਲ੍ਹਤ ਨਨ ਹੱਟ ਓਸ ਸਨ ਤੋਂ ਲੱਕ /ਨਿਵ ਨੂੰ ਪੁਸੰਨੇ ਕਰਨ 

ਭਲਾਂ /ਨਵ ਅੰਦਰ /ਵਚ਼ਾ ਜਾ ਕੇ 20 /ਵੋਚਾ ਅਹੂਨਾ ਘਾ ਕੇ ਸੱਕਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਾਢਦੇ ਹਨ; /ਜੋਸ ਨੂੰ ਗਾਲੂ 

ਕਲਾਣਾ' ਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਨਾ' ਕਾਹਦੇ ਹਨ? 
'ਆਨਦ੍ -- ਦੱਕ' ਵਾਂ ਹੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੩੬੫ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

_ ਜਬ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਉਚਾਰ, 'ਭੰਗ ਬਦਲ' ਸਭ ਹਿੰਦ ਦਈ'। 
ਕੀਨੋ ਐਸ ਕਰਾਰ, 'ਫਿਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੇਹਿੰਗੇ॥੧੦੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

__ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਯੌ ਕਹਜੋ, 'ਸੁਨ ਬਾਬਰ ਸੁਲਤਾਨ! ਰ 
ਫਿਰ ਹੂੰ ਨਹਿੰ ਜਬ ਹੋਇਗੋ, ਤਬ ਲੈ ਹੈਂ ਦੈ ਕੈ ਤਾਨ”॥੧੦੧॥ 

ਰ ੨ਅੜਿੱਲ॥ 

ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਬਾਬਰ ਯੌ ਭਾਖਿਓ। 
'ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੋ ਸ਼ੂਕ ਵਡਨ ਹੀ ਆਖਿਓ। 
ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੋ ਬੂਕ, ਮੁਖੋਂ ਜਿਮ ਚਟਣ ਹੈ। 
ਹੋਂ ਦੇ ਕੈ ਲੈਣ ਜਗੱਤ੍] ਅਪਜਸ“ ਬਡ ਖਟਨ ਹੈ'॥੧੦੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਰ ਕਹਜੋ, 'ਯੋ ਦੇ ਕੇ ਲੇਵਨ ਹੋਇ। 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਬੇ-ਕਦਰ, ਰਾਖ ਨ ਸਾਕਤ ਕੋਇ॥੧੦੩॥ 

ਛੰਦ | 

ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਚੀਜ ਥੀ ਮਨਸੁਰੇ' ਲੀਨੀ। 
ਰੱਖ ਨ ਜਾਨੀ ਤਿਨੈ ਜਿੰਦ ਸੰਗ ਲੈ ਗਈ ਦੀਨੀ”। 
ਮੁਖਤ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਕਪੂਰ ਪਾਇ ਜਿਉਂ ਰਖਨੋ। 
ਸੋ ਮਿਲ ਅਗਨਿ ਉਡ ਜਾਇ, ਭਾਂਡਾ ਰਹੇ ਸਖਨੋ'॥੧੦੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਰ ਕਹਸੋ,'ਤੂੰ ਹਮ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ। 
ਕਾਟੋਗੇ ਹਮ ਅੰਸ ਸਿਰ, ਤੌ ਫਿਰ ਲੇਹਿਂ ਹੁਦਾਰ'॥੧੦੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਾਬਰ ਸੁਨ ਕੇ ਹਥ ਜੋੜੇ। 'ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਕਿਮ ਤੁਮ ਸਿਰ ਤੋੜੇ? 
ਹਮ ਤੁਝ ਰਖੈਂ' ਮੁਰੀਦੀ ਦਾਵੇ। ਹਮ ਕੁਲ ਕਿਮ ਤੁਮ ਹਾਥ ਚਲਾਵੈਂ?॥੧੦੬॥ 
ਹਿੰਦ ਵੱਸ ਭਈ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ। ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਹੋ ਪੀਰ। 
ਤੁਮ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹਮਹਿ ਜਗੀਰ। ਹਮ ਹੋਵੈਂ ਕਿਮ ਤੁਮਹਿੰ ਦਗੀਰ॥੧੦੭॥ 

ਓਰਣ ਮੱਲਾਂ ਮਤਾਂ ਟ; #ਤਾ ਭਨਣ/ # /ਕੈਹ/ ੫ %੫ਸਨ; ਝਦਨਾਆੰ (ਵੱਡਾ ਖੱਟਣਾੰ 2?/ ੬ /ਇਕਾਸ਼ਣਾੰ 
ਦਰਵੋਲ, /ਨਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਲਹਕ ਕਾਹਣ £ਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ /ਇੱਤਾ /ਨਿਆ.ਸੰ/ .੭ /ਦਤਾੰ ਹੱਠੀ/ ੮ ਦੰਨਗ 

ਹੌਰਾ ਦਾ ਹੱਲ; ਲਟ ਹੱਣਾ/ 



੩੬੬ ਰ ਰ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਹਥ ਚਕੈਂ, ਤੋਂ ਤੁਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੇਹੁ। 
ਇਸ ਕਰਾਰ ਕੇ ਊਪਰੇ, ਅਗੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੇਹੁ'॥੧੦੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਤੀਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ ਨਾਂਹਿ ਭੁਲਾਈ। 
ਬਾਬਰ ਤੇ ਸੁ ਹਿਮਾਯੂੰ ਭਯੋ। ਹਿਮਾਯੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਜਯੋ॥੧੦੯॥ 
ਤੀਨੋਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਰਾਖੀ। ਮੁਖ ਤੇ ਭੀ ਕੁਛ ਬੁਰੀ ਨ ਭਾਖੀ। 
ਚ਼ੌਥੋ ਸ਼ਾਹ ਭਯੋ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਮਿਲ ਭਯੋ ਅਸੀਰ'॥੧੧੦॥ 
ਉਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸੋਂ ਖੋਟ ਕਮਾਈ। ਸੋਊ ਬੁਰਾਈ ਸਿਰ ਖਤ੍ਰੀ ਲਾਈ। 
ਪੰਜਵੇਂ ਭਯੋ ਸੁ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ। ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਈ ਮੁੱਸਲਮਾਨ॥੧੧੧॥ 
ਛੀਵੋਂ ਭਯੋ ਸੁ ਸ਼ਾਹ ਨੁਰੰਗਾ। ਕਰਯੋ ਗੁਰੂਅਨ ਸੋਂ ਉਨ ਬਡ ਦੰਗਾ। 
ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਨ ਬਾਲ ਮੰਗਾਏ। ਉਸ ਸਿਰ ਗਏ ਬੁਰਾਈ ਲਾਏ॥੧੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਦੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਦਿ। 
ਸਹਿਤ ਸੁ ਚਾਰੋਂ ਪੋਤਰੇ ਲਗੋ ਖੂਨ ਸਿਰ ਤਾਦ॥੧੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਇਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਇਨ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। 
ਇਨ ਸਿਰ ਦੇਹ ਲਗੀ ਚਹੀਏ ਹਮਾਰੀ।' ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰੀ॥੧੧੪॥ 
ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਨਿਬਾਹ। ਯੋ ਭਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸਾਤ ਬਿਤਾਹ“। 
ਨਿਜ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਯੋ ਦੁਖ ਪਾਯੋ। ਯੋ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਗਏ ਬਿਕਾਯੋ॥੧੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਸ ਬਿਧ ਇਹ ਝੂਠੇ ਭਏ ਬਚਨਨ ਤੇ ਸੁ ਮੁਗ਼ੱਲ। 
ਲਈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ ਕਹੈ ਭੂਲ ਗਈ ਵਹਿ ਗੱਲ॥੧੧੬॥ 

ਚਪਈ॥ 

ਮੁਗ਼ਲ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਖੁਦ ਬਲਵੰਤ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਕੀਏ ਹਮ ਅੰਤ। 
ਰਹੇ ਪਿਕੰਬਰ ਨਿਕਟ ਖੁਦਾਇ। ਹਿੰਦੂ ਊਹਾਂ ਕੋ ਢੁਕਨ ਨ ਪਾਇ'॥੧੧੭॥ 

$ ਕਦੀ ਲੰਦ?/ ੭ ਝਦੂ: ਲਾਹੱਨ /ਨੋਵਾਨੰ /ਏਕ ਖਤ ਨੈ ਲਹਾਗੰਨ ਵੋਲ਼ੋਂ /ਏਕਾ ਆਲ਼-ਆੰਹੇਕਾਗੀ .ਨ/ 
੨ ਅਰੰਗਜ਼ੋਲਾ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਟਾ ਤਨਤਾ ਤਰ (੧੪੬੧੮-9੭੦੨੭ 7/ ੬ /ਤਲ ਏ/ ੫ ਸੱਤ (ਨਈਂ ਸੱਤ 



ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸ ਐਸ ਗ਼ਫ਼ਲਤ' ਭਈ ਮੁਗ਼ਲਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲੇ ਤਕਰਾਰੋਂ” ਵਾਹਿ॥੧੧੮॥ 

ਅਥ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ (ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ) 
('...ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੀਂ ਸਾਸ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਮ ਕਹੀ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਮਝਾਇ। 
ਯੌ ਬੀਤੀ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੋ ਅਬ ਕਹੋਂ ਪੁਗਟਾਇ॥੧॥ 
ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਪ੍ਰਾਤਾ ਲਹੌਰਹਿ ਦਾਇ”। 
ਬੀਬੀ ਛੁਡਾਈ ਸਿਖਨ ਨੇ ਅਹਿਦੀਅਨ “ਦਰਬ ਦਿਵਾਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਭ ਹਥ ਜੋੜੇ 'ਨਿਭੈ ਲਾਜ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਓੜੈ”। 
ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਯੌ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ। 'ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੀਂ ਸਾਸ'੭॥੩॥ 
ਅਹਿਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲਹੌਰਹਿ ਜਾਇ। ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੀਓ ਫੜਾਇ। 
ਕਈ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਫੜਿਓ ਰਹਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ॥੪॥ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੁਰਕ ਸਤਾਵੈਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਵੈ। 
ਸਾ ਲਾ ਨ ਹੈ ਜਿ 
ਜੀਵਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਨਹਿੰ ਉਸ ਚਿੰਤ ਸੁ ਮਰਨੇ 
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕੇ। ਅਘਾ=ੀਤ& ਦੀ. 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਸ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭੈ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਭੈ ਜਮ ਕਾ ਨਾਂਹਿ। 
ਜਿਸ ਕੇ ਹੱਥ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੂਗੁ ਅੰਧੇਰੋ ਤਾਂਹਿ॥੭॥ 

ਸਾਖੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ 
(ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਸੁਨੋ ਸਾਖੀ ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੋਇ। 
9 ੰਪੂਵਾਨ ਅਣਗਾਹਿਨਨ' > ਬਾਰ-ਲਾਰਾ ਕਠੰ ਹੱਲੀੰ ਗੱਲ? = ਪਤਾਕਾਨ; ਸਵੇਰ ਵੌਲੋ/ # ਵੱਲ/ 

ਪ ਰੁ (ਟਰ) ਕੇ ੬ ਓੜਕ ਅਖਰ ਤਕ/ ੭ ਸਵਸਂਾਲ, ਆਲੀ ਉੱਗ ੮ ਉਨ 



੩੬੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਲੈਣ ਗਯੋ ਹਰਿਭਗਤ ਥੋ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੋਂ ਸੋਇ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਉਸ ਮੁਗਲੋ ਦਈ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਕੜਨ ਲਈ। 
ਸੋਊ ਰਹੈ ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ ਸਾਥ। ਜਨੁ ਥੋੜਨ ਬਹੁ ਆਵੈ ਨ ਹਾਥ॥੨॥ 
ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੂਰੋ ਪੂਰੋ। ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਹੋਇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਰੋ। 
ਨਾਮ ਲੇਇ ਉਸ ਬੰਧੇ ਹਥਿਆਰ। ਮਰਨ ਲਰਨ ਕੋ ਰਹੇ ਤਿਆਰ॥੩॥ _ 
ਜਿਧਰ ਹਲਕਾਰਨ ਦਯੋ ਬਤਾਇ। ਚੜ੍ਹਜੋ ਨਿਰੰਜਨੀ ਤਿਤ ਵਲ ਧਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਰਹੈ ਲੁਕ ਬੇਲਨ ਮਾਹੀਂ। ਫੌਜ ਵੜਤ ਚਿਤ ਅਤਹਿ ਸੰਕਾਹੀ॥੪॥ 
ਮਾਰੈਂ' ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੈਂ ਹਾਥ। ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਨ ਲੈ ਬਹੁ ਸਾਥਧ। _______ 
ਉਨੈਂ ਢੂੰਡਤ ਦਿਨ ਕਈ ਬਿਤਾਯੋ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਬ ਯੋ ਸੁਨ ਪਾਯੋ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਰ ਰ ਰ 

'ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਗਯੋ, ਅਹਿਦੀਅਨ ਸਾਥ ਲਹੌਰ। 
ਸੀਸ ਲਗਾਵਨ ਤੁਰਕ ਸਿਰ, ਦੁਗਹ ਮਚਾਵਨ ਰੌਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਹੌਰ ਜਾਇ ਸਿਰ ਚੜਗੁ ਨਵਾਬ। ਲੈ ਜਾਇ ਦਰਗਹ ਉਸ ਕਰੂ ਖਰਾਬ। 
ਕੇਸਨ ਸੋ ਕਰੂ ਸੀਸ ਨਿਬਾਹਿ। ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਲਾਇ॥੭॥ 
ਉਇ ਮੰਨੈ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਣਾ। ਸੁਫਲ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਤੁਰਕਨ ਲਾਣਾ। 
ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਜੋ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵੈਂ। ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਜੋ ਤੁਰਕ ਸਿਰ ਲਾਵੈਂ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਰਨ ਸਭਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਸੁਫਲ ਮਰਨ ਹੈ ਤਾਹਿੰ। 
ਧਰਮ ਨਿਭੈ ਸਿਖੀ ਨਿਭੈ ਸਿਰ ਤੁਰਕ ਸੀਸ ਲਗ ਜਾਹਿੰ॥੯॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇਹ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਜਿਨ ਦੇਹਿ ਕਟਾਈ। 
ਧੰਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਿਸਿਰ ਵਾਲਾ। ਚੜ੍ਹਜੋ ਚਰਖੜੀ ਧਰਮ ਸੰਭਾਲਾ॥੧੦॥ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਸੁਤ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹ ਕੈ ਚਰਖ ਜਿਨ ਜਪ੍ਯੋ ਅਕਾਲ। 
ਧੰਨ ਧੰਨ ਵੈ, ਜਿਨ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰਾ। ਦੀਆ ਸੀਸ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਮਹਿ ਕਮਾਈ ਕਿਆ ਕਰੀ ਲਕ ਛਪ ਦੇਹਿ ਬਚਾਇੰ। 
ਕਿਮ ਹਮ ਉਨ ਕੇ ਢਿਗ ਬਹੈਂ, ਦੁਗਹਿ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਇ॥੧੨॥ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਹਮ ਕਿਮ ਰਲੀਏ?। ਕਿਮ ਉਨ ਸੰਗ ਅਸੀ ਭੀ ਚਲੀਏ?। 
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹਮ ਗਈ ਬਿਤਾਹੀ॥੧੩॥ 
ਬਿਨ ਤੁਰਕਨ ਕਹੂੰ ਦੇਹ ਗਰਈਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਰਾਤਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਈਏ। 
ਧ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਧ੍ਰਿਗ ਮਰਨੋਂ ਹੋਈ। ਤੁਰਕਨ ਬਿਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਮਰੈ ਜੋਈ'॥੧੪॥ 

` ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯੋ ਚਿਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਤਯਾਰੀ। 
ਹਮਰੋ ਉਸ ਕੋ ਹੁਤੋ ਸਨੇਹ। ਉਸ ਹੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਤਜੀਏ ਦੇਹ'॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

_ਸਿੰਘ ਸੁ ਔਰਨ ਪੁਤਿ ਕਹਜੋ, 'ਤੁਮ ਰੁਕੋ ਔਰ ਹੀ ਜਾਇ। 
ਅਸੀਂ ਸੁ ਜਾਇੰ ਲਹੌਰ ਕੋ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੈ ਪਾਹਿ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੌ ਕਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਧਰ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼ਸਤੁ ਛੱਡ ਹਥ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਸੋ ਈਹਾਂ ਲਰ ਮਰੀਏ। ਸੋਟੇ ਸਯੋਂ ਨਵਾਬ ਢਿਗ ਜਈਏ॥੧੭॥ 
ਹਰੀ ਭਗਤ ਥੋ ਟੋਲਤ ਜਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚਯੋ ਆਪੇ ਤਹਾਂ। 
ਦੇਖਤ ਉਨ੍ਹੈ ਤੁਰਤ ਫੜ ਲਯੋ। ਨਰੜ ਕਰੜ ਗੱਡੇ ਪਰ ਠਯੋ॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਾਂਹ ਸੁ ਉਪਰ ਬਾਂਹ ਧਰ ਨਲੀਅਨ ਮੱਧ ਟਿਕਾਇ। 
ਲੋਹੇ ਕੀਲ ਘੜਾਇ ਕੇ ਠੌਕ ਦੀਯੋ ਇਕ ਥਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰ ਮਧ ਡੰਡੋ ਬਾਂਹ ਪਿੜਾਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਨੀ ਨਾੜ ਚੜ੍ਹਾਈ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਨਿਜ ਗਾਮ ਲਿਆਏ। ਪਛਾਨਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਦਾਏ॥੨੦॥ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਰਤ ਉਂਗਲ ਹਿਲਾਈ। ਨਹਿ ਅਬ ਸਯਾਨਨ ਕੀ ਗਲ ਕਾਈ। 
ਜੋ ਕੋਈ ਆਖੋ ਆਣ ਪਛਾਣ। ਪਿੰਡ ਕਰਾਈਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ॥੨੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਰਿਭਗਤ ਲਹੌਰਹਿ ਲੈ ਪੁਜਯੋ ਦੀਯੋ ਨਵਾਬ ਸੁਨਾਇ। 
'ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਲ ਕੇ'; ਕਹਯੋ, 'ਦੇਹੁ ਚਰਖ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੨੨॥ 
ਮਿਥੀ ਜਿਵੇਂ ਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਮ ਚੜ੍ਹਜੋ ਚਰਖ ਪਰ ਧਾਇ। 
ਧੰਨ ਜਨਮ ਧੰਨ ਕਰਮ ਉਨ, ਸਿਖੀ ਰਖੀ ਸਿਰ ਲਾਇ॥੨੩॥ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ, ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਯੋ ਚਰਖ ਸ਼ਿਤਾਬ। 
ਅਸਾਂ ਨਮਿਤ ਆਪ ਆ ਮਿਲ੍ਯੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ॥੨੪॥ 



ਸਾਖੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪਰ ਫਿਰ ਗਲ ਆਈ। ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਤੁਮ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਈ। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਯਾ। ਉਨੈਂ ਅਹਿਦੀਯਨ ਆਨ ਮਿਲਾਯਾ॥੧॥ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤੈ ਬੁਲਾਈ। 'ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ' ਕਹਿ ਉਚ ਸੁਨਾਈ। 

_ ਸੁਨਤ ਨਵਾਬ ਅਤਿ ਸੋਖਤ" ਭਯੋ। “ਕਾਟ ਅੰਗੁਲ ਜਨੁ ਲੂਣ ਲਗਯੋ॥੨॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਬ ਕਹਜੋ, 'ਤੂੰ ਸੁਨ ਬਾਤ ਨਵਾਬ। 
ਹਮ ਤੁਮਰੋ ਨ ਬਿਗਾੜਿਓ, ਤੁਮ ਕਿਮ ਦੇਤ ਅਜ਼ਾਬਾ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਭੂਮ ਬਿਗਰੈਂ। ਤੋਂ ਤੁਮ ਕੋ ਹਮ ਪੈਸੇ ਭਰੈਂ। 
ਅੰ ਜੋ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਭੀ ਕਰੈਂ। ਤੌ ਭੀ ਤੁਮਰੋਂ ਹਾਲਾਂ“ ਭਰੈਂ॥੪॥ 
ਤੁਮ ਕੌ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਇ। ਸੋ ਹਮ ਅਪਨੇ ਪੇਟਨ ਪਾਇੰ। 
ਅਪਨੌ ਤਨ ਪੇਟ ਰਖ ਕੈ ਊਣੀਂ। ਦੇਤ ਔਰ ਕੋ ਚਬਣ ਚਬੂਣੀ”॥੫॥ 
ਕਹੁ ਤੇਰੀ ਕਯਾ ਗਾਠੋਂ- ਜਾਇ?। ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਮ ਦੇਤ ਸਜਾਇ'?। 
ਨਵਾਬ ਅਗੇ ਥੋ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਭਰਜੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਖੋਟਾ ਬਚਨ ਉਚਰਮੋ॥੬॥ 
ਨਵਾਬ ਕਹੈ, 'ਤੂੰ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤਉ ਛਾਡਾਂਗਾ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨ'। 
ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਡਰ ਕਯਾ ਜਾਨੋਂ। ਹਮ ਹੋਵੈਂ ਕਿਮ ਮੁੱਸਲਮਾਨੋਂ॥ ੭॥ 
“ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਮਰੋਂ ਕਿ ਨਾਹੀਂ? "ਜੋ ਫਿਰ ਮਰੋਂ, ਕਿਮ ਧਰਮ ਗਵਾਈ? 
ਚਹੀਏ ਨਵਾਬ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਾਯਾ। ਕੇਸੀ ਸਾਸੀਂ ਨਿਬਾਹੁ ਕਰਾਯਾ'॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਏਹੀ ਕਹੀ, 'ਜਿੰਦ ਚਹੈਂ ਤਾਂ ਆਵਹੁ ਦੀਨ। 
ਔਰ ਜੁ ਚਾਹੇਂ ਮਾਂਗ ਸੋ, ਧਨ ਅਰ ਮੁਲਖ ਜ਼ਮੀਨ॥੯॥ 

9 (ਫਾ) ਸੱਜ਼ਤਹ: ਜਾਨਿਆ ਡੁੰਨਆ, ਸ਼ਤ-ਸਲ /ਨਿਆ) ੨ ਮਨੋਂ ਕੱਟਾਂ ਹੱਲ ਨਲ ਉਤ ਕਿਸ ਲਣ ਰੱਥ 

/ਦੱਤਾ/ 2 ਦੁ; ਤਸੰ2/ # ਲੰਕਰ ਆਨਾ ਤੋਨੀਂ ਮਤਾਂ ਇੰਜਾਤਦੇ/ ੪ ਮਸਲਾ ਕਰ/ ੬ #ਆਹ-ਗੱਨੇਆ/ 

੭ ਲੱਬਣ (ਖਾਣ) ਯੌਨ ਦਾਰਲ: ਭੰਨੇ ਹੱਏ ਦਾਣੇ #/ਇ, 6ੱਖਾ-/ਮੱਸਾ ਭੌਜਨ/ ੮ ਅੰਛੋਂ ਆੱਲੋਠਾ' (ਜਾਂਦਾ ਹੀ 

ਕ79/ ੯ ਕਾਂ ਅਸ਼ਲਮਾਨ ਹੈਂ ਕੇ ਛੋਨ ਨਾ ਮਰਾ? 9੦ ਲੰਕਰ ਵੱ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮ 

/ਕਾਓ' ਨਵਾਵਾਂ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਐ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਨ ਬੇਟੀ ਲੇਹੁ। ਬੀਚ ਹਵੇਲਨ” ਬਾਸ ਕਰੇਹੁ'। 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋਂ। 'ਸੋ ਦੇਹੁ ਹਮ ਜੋ ਲਗੈ ਪਿਆਰੋ॥੧੦॥ 
ਤੂੰ ਜੇ ਹਮ ਪੈ ਹੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਆਖ ਹਮੈਂ ਨਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਮੈਂ ਕਛੁ ਐਸੇ ਰਾਹੁ। ਕੇਸੀਂ ਸਾਸੀਂ ਹੋਇ ਨਿਬਾਹੁ'॥੧੧॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਬਹੁ ਗੁੱਸਾ ਖਾਯਾ। ਮੁਖ ਤੇ ਖੋਟਾ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯਾ। ਰ 
“ਜੂਤਨ ਸਾਥ ਕਰੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ'। ਨਾਈਅਨਾਂ ਕਹਜੋ, 'ਸਿਰ ਮੁੰਨਹੁ ਜ਼ਰੂਰ'॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਹਜੋ, 'ਵਹਿ ਜੂਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਹਿੰ। 
ਜੋ ਸਿਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਸਿਰ ਕੇਸ ਨਿਬਾਹਿ'॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਊਏ”! ਲਗਾਏ। ਉਨ ਕੇ ਸੰਦ ਖੁੰਡੇ ਹੋ ਆਏ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਨਊਏ ਫੇਰ ਲਗਾਵੈਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਉਨ ਹਥ ਭੈੜੇ ਪਾਵੈਂ॥੧੪॥ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਨਊਅਨ ਨਵਾਬ ਡਰਾਵੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਨਊਅਨ ਹਥ ਕੰਪਾਵੈਂ'। 
ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਤਬ ਐਸੀ ਕਈ। ਨਉਅਨ 'ਦਿ੍ਸ਼ਟ ਮੰਦ ਤਬ ਭਈ॥੧੫॥ 
ਨਵਾਬ ਕਹਯੋ 'ਇਨ ਜਾਦੂ ਚਲਾਯਾ। ਕੈ ਨਉਅਨ ਕਛੁ ਲੱਬ ਦਿਵਾਯਾ। 
ਅਬ ਲਜਾਵੋਂ ਮੋਚੀ ਦੋ ਚਾਰ। ਖੋਪਰੀ ਸਾਥ ਦਿਹੁ ਬਾਲ ਉਤਾਰ'॥੧੬॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਭਲੀ ਮਨਾਈ। 'ਸਾਥ ਕੇਸਨ ਕੇ ਖੋਪਰੀ ਜਾਈ। 
ਤੌ ਭੀ ਹਮਰੋ ਬਚਨ ਰਹਾਈ। ਸਿਖੀ ਕੀ ਗੁਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ'॥੧੭॥ 
'ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ' ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਨਵਾਬ ਮੁੰਦੇ ਕੰਨ ਸਾਰੇਂ। 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਬਹੁ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਭਰਾ। ਸੋਉ ਹੁਕਮ ਉਨ ਮੋਚੀਅਨ ਕਰਾ॥੧੮॥ 
'ਇਸ ਕੀ ਖੋਪਰੀ ਸਾਥੇ ਬਾਲਾਂ। ਕਾਟ ਉਤਾਰੋਂ ਰੰਬੀ ਨਾਲ।' 
ਤਬੈ ਕਸਾਇਨ ਵੈਸੀ ਕਰੀ। ਕਰ ਪੈਨੀ” ਸਿਰ ਰੰਬੀ ਧਰੀ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪੈਨੀ ਥੀ ਰੱਬੀ ਕਰੀ, ਧਰ ਮੱਥਯੇਂ ਦਈ ਦਬਾਇ। 
ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤਈਂ, ਗਿਚੀਓ' ਦਈ ਪੁਟਾਇ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੀ ਨ ਕਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਮੁਖ ਕਹਣੀ ਸਰੀ। 

9 ਹਵੇਲੀਆਂ (/ਵੋਚ ਵਾਸਾ ਕਰੰ?/ ੨ ਲੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ਼) ਤੇ ਨਾਣੰਆਂ ਨੂੰ/ ੬ ਨਾਈ ੫ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਗਣ 
੬ ਵਾਲਾਂ (%#ਤ)/ ੭ ਤੇਜ, /ਤੱਖਾਂ (ਕਰ ਕ?/ 



੩੭੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

੧ਹਕਾਰੋਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਬਹੁ ਭਰੇ। ਜੋ ਸੋਆਂ ਸੁਨੈਂ ਸੁ ਹੈ ਹੈ ਕਰੇ॥੨੧॥ 
ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਐਸੇ ਕਹੈਂ। 'ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਇਨ ਕੀ ਨਾ ਰਹੈ'। 
ਵਠਾਰਾਂ ਸੈ ਉਪਰ ਦੁਇ ਸਾਲ। ਸਾਕਾ ਕੀਯੋ ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਨਾਲ॥੨੨॥ 
#ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਇਕਾਨਵੇਂ' ਸਾਲ। ਇਸੇ ਕਰੀ ਥੀ ਹਕੀਕਤ" ਨਾਲ। 
ਉਸ ਤੇ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਾਈ। ਸਗਵੋ' ਨਵਾਬ “ਗਯੋ ਚੱਬਲਾਈ॥੨੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨਵਾਬ ਖਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰੀ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਭਈ ਜਹਾਨ। 
ਦਿਲਗੀਰੀ ਸਿੰਘਨ ਭਈ, ਐਂ ਖੂਸ਼ੀਅਨ ਮੁੱਸਲਮਾਨ॥੨੪॥ 
ਧਰਮਸਾਲ ਸਿੱਖਨ ਹੁਤੀ ਤਾ ਮੇਂ ਦੀਨੋ ਪਾਇ। 
'ਜਬ ਨਿਕਸੈਂਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ, ਤਬ ਤੁਮ “ਦਯੋ ਫੁਕਾਇ॥੨੫॥ 

ਜ਼ੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਹਾਇ ਨ ਕਰੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇ ਸੋ ਰਰੇ। 
ਸੀਸ ਰਕਤ ਸੋ' ਕਰੈ ਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਉਂ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਟੁਭੀ ਲਾਨ॥੨੬॥ 
ਜਿਮ ਮਨਸੁਰ ਨੇ ਹੱਥ ਕਟਾਏ। ਤਿਨ ਲੋਹੁ ਸੋਂ “ਵਜ਼ੁ ਸਜਾਏ। 
ਨਿਵਾਜ” ਭਈ ਉਸ ਦਰਗਹ ਕਬੂਲ। ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜੀ ਭਏ ਰਜੂਲ"॥੨੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਪੁਛ ਭੇਜਯੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਹੁ। 
'ਤੂੰ ਜੁ ਕਹਤ ਥੋ ਕੇਸ ਹਮ ਸੀਸ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੁ॥੨੮॥ 

_ ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹ ਤੁਮਰੀ ਭਈ ਝੁਠੀ ਗੱਲ। ਗਏ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਖੱਲ। 
ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਸਿਰ, ਦੇਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਉ ਬਾਤ ਤੁਝ ਝੁਠੀ ਭਈ'॥੨੯॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੌ ਬਾਨੀ ਕਹੀ। 'ਨਹਿੰ ਨਵਾਬ ਤੁਮ ਸਮਝੇ ਅਈ। 
ਰਹੇ ਕੇਸ ਹਮ ਖੋਪਰੀ ਨਾਲ। ਹੈ' ਝੂਠੇ ਦੁਇ ਤੁਮਰੇ ਸ੍ਹਾਲ॥੩੦॥ 

5 ਲਹੁਤ ਸਾਠੋ ਲੱਕ /ਇਸ਼ ਕਾਠ ਣੂੰ ਦੋਖ ਕੇ /ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ੭ ਖ਼ਲਰ (ਲੋਂ ਵਾੰ/ਇਲ ਖ਼ਲਰ ਨੂੰ ਨੁਣਦਾ 

ਹੈ ਓਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦਾ 2ੰ)/ = 5੮੦੭ /ਤਕ੍ਹੰ (੧੭੪੫ ਲ)/ £ 5੭੯੧ /ਕੈਕੁ#ੰ (੧੭੩੪ 
ਈ)/ ੫' ਚਾਲ /ਨਆਨ ਹੱਕ/ਨਿਆ /ਨਿਆ/ ੬ ਇੰਦਾਸਨਤਾ; ਨ#/ .੭ ਫੂਕ /ਇਆ ਲੇ (ਸਸਕਾਰ ਕਰ 
ਏਣਾ)/ ੮ ਲੱਲਟਾ; ਕਾਹਿੰਦਾ ਆ ੯ ਹੱਲ ਘਨ ੭ਗ ਅਰਕਾਂ ਅਹੰਦ ਪੱਡਾ (ਨਮਾਜ਼ ਤੱ ਆਹਿਲਾਂ)?/ 

52 ਨਨਾਲ ਨਸ਼ਲਮਨਾਂ ਦੀ ਏਆ ਪਾਰਥਨਾ/ 95 ਰੰਨ ਏਸ .ਨਮਨਨ)/ “ ਹਕੱਕਿਤ ਰਾਏ: 
/#ਆਲ਼ਕੱਟ /ਨੈਵਾਨੀ ਝਾਘਮਲ ਖੱਤਨਾੰ ਦੇ ਅਨ ਲਾਂ ਗੱਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੱ (ਓ੮=੮ 7 ਜਨਮ ਗਇਆ 

/ਨਨ' ਨੂੰ ਧਨ ਝਹਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 5੮੬5 2 /ਵੋਚ ਸਹੀਦ ਕਰ /ਇੱਤਾ /ਨਆ/ (ਮਹਾਨ ਕਲ) 
? ੫ਠਨਾਤਰ .-- ਨੰਗਾ ਲਲੋਂ ਆਵਤਰ ਮਾਨ? 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੭੩ 

ਰਖੇ ਹਮ ਇਮ ਕਰ ਦੇਹ। ਮਾਰ ਜੂਤ ਤੁਝ ਅਗੇ ਧਰ ਲੇਹਿੰ। 
ਟ ਮਿਲਯੋ ਤੁਧ ਅਗੇ ਨ ਕੋਇ। ਖੂਨ ਹਕੀਕਤ ਪਚ ਗਯੋ ਤੋਇ!॥੩੧॥ 
ਮਾਰ ਜੂਤੀ ਧਰ ਲੇਊਂ' ਆਗੇ। ਛੋਡਾਂ ਤੋਹਿ ਪਿਕੰਬਰ ਲਾਗੇ। 
ਔਰ ਜੁ ਤੁਮ ਕੌ ਅਬ ਛਡ ਜਾਵੋਂ। ਤੁਮ ਤੋ ਆਪੇ ਬਲੀ ਕਹਾਵੋ॥੩੨॥ 
ਛੋਡ ਪਿਕੰਬਰ ਤੁਝੈ ਦਿਖਾਲ। ਦੇਊਂ ਉਸੈ ਕਚਹਿਰੀ ਡਾਲ। ਰ 
ਵਹਿ ਤੁਹਿ ਕੂੜੀ ਭਰੇ ਸ਼ਫ਼ਾਤ'। ਵਹਿ ਭੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਜੋ ਜਾਤ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰ ਹਕੀਕਤ ਬਚ ਰਹਯੋਂ ਅਬ ਤੂੰ ਬਚਤੋ ਨਾਹਿੰ। 
ਪਿਕੰਬਰ ਭੀ ਦੌਜਕ ਪਤੈ ਜੌ ਗਹੈ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਂਹ॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੋ ਜਾਇ ਹੋ ਰਹੁ ਮਜ਼ਬੁਤ। ਮਾਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਹਗਣੋਂ ਮੁਤ। 
ਹੋਹੁ ਤਯਾਰ ਤੂੰ ਦੋਜਕ ਤਾਊਂ। ਮਾਰ ਜੂਤਨ ਤੁਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਜਾਊ'॥੩੫॥ 

ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕੇ “ਤਸਦੀਹੇ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ 
('ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੋ ਖਾਲਸੋ ਗੁਰ ਆਪ'...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਸ ਹੀ ਵਖਤ ਨਵਾਬ ਕੋ ਭਯੋ ਸੋ ਬੰਦ ਪਿਸ਼ਾਬ। 
ਯੌ ਤੜਫੈ ਜਿਮ ਥਲ! ਮਛੀ, ਪਾਵਤ ਭਯੋ ਅਜ਼ਾਬ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਦੇ ਭੂਮ ਕਦੇ ਪਲੰਘੇ ਪਵੈ। ਕਦੇ ਟਿਕੈ ਕਦੇ ਉਠ ਉਠ ਪਵੈ। 
ਕਦ ਊਂਧੋ ਕਦ ਮੂਧੋਂ ਹੋਇ। ਕਦ ਕੂਕੈ ਕਦ ਪਰੈ ਸੁ ਰੋਇ॥੨॥ 
ਲਗੇ ਮੰਗਾਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ। ਕਹੈ, 'ਆਇ ਹਮ ਕਰੀਏ ਰਾਜ਼ੀ'। 
“ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਸੈਫ਼ੀ ਕਲਾਮਨ ਫੂਕੈਂ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਲਗੈ ਨਵਾਬ ਤਨ ਹੂਕੈੱ॥੩॥ 

ਰ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹਥ ਬਡ ਸੋਟੇ। ਮਾਰੈ' ਸ਼ਹੀਦ ਭੰਗ ਘੋਟਣੇ ਮੋਟੇ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਧਯਾਵੈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਕਾਵੈਂ॥੪॥ 

_ ਕਹੈਂ, 'ਦੁਸ਼ਟ! ਤੁਰ ਆਗੈ ਚਾਲ'। ਕਰੇ' ਨਵਾਬ ਕੋ ਐਸ ਹਵਾਲ। ਰਜ 
ਸਨਮੁਖ ਨਦਰ ਨਵਾਬੈ ਆਵੈ। ਸੀਸ ਕਰਦ ਹਥ ਚਕਰ ਘੁਮਾਵੈਂ॥੫॥ 

`_ ੫ ਕੁਰਾਨ ਅਜੰਦ (ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੱਫ) /ਵੇਚ' ਪੜ੍ਹਨ, ਆਯਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਤੁ ਫੁਕਣਾ/ ੬ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਉੱਲਾੰ 

“ਾਵਾਨ/ 



੩੭੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਨਵਾਬ ਦੇਖੇ ਅਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਕੰਬਰ ਜੰਪੇ। 
ਕਰ ਹਜ਼ਰਾਇਤ' ਮੰਗਾਵੈ ਪੀਰ। ਦੇਖ ਭੁਜੰਗਨ ਹੁਇ ਜਾਇੰ ਤਗੀਰ”॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਜਿਸ ਜਪੈ, ਸੋਈ ਆਵੈ ਧਾਇ। 
ਚਕੁ ਕਟਾਰੀ ਕਰਦ ਸੋਂ, ਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਹਿ ਨਨਾਇ॥ ੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਦੇਖੈ ਜਾਤੇ। ਤਜੀ ਆਸ ਤਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ। 
ਨਵਾਬ ਰਹਯੋ ਉਨ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਆਸ ਤਕਾਈ॥੮॥ 
ਜਿਹ ਸਿਰ ਪਰ ਦੁਖ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ। ਬੁਰੇ ਲਗੈਂ ਤਿਸ ਸਭ ਹੀ ਧੰਦੇ। 
ਦੀਨ ਬਿਦੀਨ ਪੀਰ ਗੁਰ ਜੇਤੇ। ਦੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੇਵਤ ਹੈਂ ਤੇਤੇ॥੯॥ 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਤੇ ਕੁਛ ਭਲੋ ਨ ਹੋਇ। ਸੇਵਤ ਲੋਕ ਔਰਨ ਕੋ ਤੋਇ”। 
ਭਟਕ ਭਟਕ ਨਰ ਔਰਨ ਸੇਵੈਂ। ਅਪਨੋ ਧਰਮ ਮੂੜ੍ਹ ਇਮ ਖੋਵੈਂ॥੧੦॥ 
ਕੋਉ ਸੁਰੋ ਪੁਰੋਂ ਸਰੀਰ। ਨਿਜ ਗੁਰ ਪਰ ਹੀ ਰਾਥੈ ਧੀਰ। 
ਹੈ ਗੁਰਸਿਖ ਕੋ ਕੋ ਜਗ ਮਾਂਹਿ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਹਿੰ ਨ, ਦੁਖ ਕਰ ਆਹਿ॥੧੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੀਖਾਨੇਂ ਸਭ ਛਡਜੋ, ਕਰ ਕਰ ਨ੍ਹਾਬ ਸਲਾਮ। 

ਤੌ ਭੀ ਬੰਧਨ ਨਹਿੰ ਛੁਟਜੋ, ਨਹਿੰ ਪਾਯੋ ਕਛੂ ਅਰਾਮ॥੧੨॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੇ ਯਹ ਜੀਅ ਆਈ। 'ਸਿੰਘ ਸੁਾਪ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਜਾਈ। 
ਜੇ ਰਾਖੋਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਰਖਾਵੋਂ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਖ ਬਖਸ਼ਾਵੈ'॥੧੩॥ 
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਘ ਨਵਾਬ ਸਲਾਏ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਸਭ ਹੀ ਚਲਿ ਆਏ। 
ਜੋੜ ਹਾਥ ਤਿਨ ਅਗੇ ਖਲਈ। 'ਮੇਂ ਤਕਸੀਰ ਕਿਮਹਿ ਬਖ਼ਸ਼ੋਈ॥੧੪॥ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਤਾ“ ਬਖਸ਼ਾਵੋ। ਖੋਪਰੀ ਸੀਸ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੋ'। 
ਡਰਤ ਸਿੱਖਨ ਜਾਇ ਆਖੀ ਸੋਈ। ਉੱਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬਤੋਈਂ॥੧੫॥ 
'ਕਹੁ ਨਵਾਬ; ਕਿਮ ਤਰਲੇ ਲੇਵੈ? ਅਬ ਹਮ ਖੋਪਰੀ ਕਾਹਿ ਛੁਹੇਵੈ। 
ਜੋ ਤੁਧ ਵਿਚ ਸੋ ਲਾਇ ਲੈ ਤਾਨ। ਨਹਿ ਛਾਡੋਂ ਤੁਧ ਏਸ ਜਹਾਨ'॥੧੬॥ _ 

9 #ੱਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ /੍ਰਆ; ਹਜ਼ਰਤ (ਵੇਂ: 'ਹਾਜ਼ਰਭੰਤ ਜਲ ਲੀਨੇ ਅੰਨਾਵੰ/ ਦੋਵ ਭੁਤਾ 
/ਨਨਨ ਲਲਾਵ#੨# ਲਾਂਠਤੂ 95੫)/ > ਲਟਲ ਲਾਟ; ਟੁਰ ਹੰ ਲਾਣ/ ਤੇ ਨੋਵਦ: ਲਪਦੋਂ (ਹਨ)/ ੪ ਤਾ? 
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ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਨਿਓ, ਮੁਹਿ ਰਾਖ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ। `ਡ 
ਰਾਖਨ ਆਖੇ ਜੋ ਮੁਝੇ, ਸਾਥੇ ਜਾਵੈ ਸੋਇ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਉ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁ ਸੋਟੇ ਲਾਵੈਂ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਵਾਬ ਗ਼ਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਜਾਵੈਂ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਦੇਵੈਂ ਤ੍ਰਾਸ। ਨਬਾਬਹਿ ਆਵੈਂ ਔਖੇ ਸਾਸ॥੧੮॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੇ ਯਹ ਜੀਅ ਆਈ। 'ਕਰੈ ਨ ਕਰੈ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਸਹਾਈ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਾਸ ਬੁਲਾਯਾ। ਹਾਲ ਅਪਣੇਂ ਉਸੈ ਸੁਨਾਯਾ॥੧੯॥ 
ਕਹਜੋ, 'ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਝ ਛਾਡਤ ਨਾਂਹੀਂ। ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰਨ ਰਹਯਮੋ ਧਿਆਈ। 
ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਆਵੈਂ ਪਾਸ। ਦੌੜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੈਂ ਉਨ ਨਾਸ॥੨੦॥ 
ਅਬ ਤੇ ਆਸ ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਰਹੀ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਖਾਲਸੋ ਸਹੀ'। ਰਹ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯਾ। 'ਸੰਤ ਸਰਾਪ ਨ ਜਾਤ ਮਿਟਾਯਾ'॥੨੧॥ 
ਬਹੁਤ ਖੌਫ਼ ਤਿਨ ਮਨ ਮੈਂ ਖਾਯਾ। 'ਸੱਤੋ ਸ਼ੇਰ ਨ ਚਹੀਏ ਜਗਾਯਾ। ਰ੍ 
ਮਤ ਹਮ ਪਰ ਕਛੁ ਕਰ ਦੈ ਵਾਕ। ਹੁਵੈ ਮਾਰ ਸੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਾਕ॥੨੨॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਚੁਪ ਹੋ ਰਹਯੋ, ਫੁਰੈ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤ। 
ਨਵਾਬ ਤਬੇ ਲਾਵਣ ਲਗੋ, ਸੁਬੋਗ ਸਿੰਘ “ਪਗ ਹਾਤ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀਅ ਯਹ ਆਈ। 'ਨਵਾਬ ਕਹਯੋ ਤਿਮ ਕਹਿਹੌਂ ਜਾਈ। 
ਨਵਾਬ ਕਹਯੋ ਮੁਝ” ਕਰਯੋ ਸਲਾਮ। ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਮੋਹ ਅਬ ਦੇਹੁ ਅਰਾਮ॥੨੪॥ 
ਮੁਝ ਖਾਤਰ ਹਥ ਕਦਮੀਂ ਲਾਯੋਂ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ “ਕਰਾਰ ਬੰਧਾਯੋ। ਰ 
ਫੇਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹਿ ਮਾਰੋਂ। ਜੇ ਰਾਖੋ ਤੁਮ ਸਾਸ ਹਮਾਰੋ॥੨੫॥ 
ਜੇ ਤੁਮ ਹਮ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਹੀਂ। ਤੋਂ ਸਾਸ ਹਮਾਰੇ ਦੁਖ ਸੋਂ ਜਾਹੀਂ। 
ਮਰੋ ਸਹੀ ਪਰ ਛੁਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਜਾਵੈ ਜਿੰਦ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਬ'॥੨੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨਬਾਬ ਕਹੀ ਸੋ ਸਭ ਕਹੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਇ। 
ਅਗਜੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹੀ, 'ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਨ ਲਜਾਇ?'॥੨੭॥ 

$ ਭਨ, 5/ ੨ ਤਨ; ਤਾਈ? = ਪੰਠਾਂ ਨੂੰ (ਹਾੜ) ਹੱਝ ਲਾਈਣ ਲੱਗ? # ਹਾ (ਜਝ% ਕਾਂਹਣਾ)/ 

% ੪ਕਾ /ਇਕਰਾਨ ਕਦਵਾ ਲੌਣਾ (ਮੰਠੇ ਕੱਲੰ?/ 



੩੭੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਜੋ ਸਿਖ ਹਮ ਧੈ ਸਿਖ ਕੰਮ ਆਵੈ। ਹਮਰੇ ਚਾਮ ਕੀ ਪਨਹੀ' ਬਨਾਵੈ। 
ਸਿਖ ਕਾਰਨ ਪਗ ਧਰੈ ਜੁ ਧਰਨ”। ਹਮ ਧਾਰੈਂ ਸਿਰ ਉਸ ਕੇ ਚਰਨ॥੨੮॥ 
ਨਿਬਾਬ “ਜੋਗ ਵਗਨੀ ਵਗ ਗਈ। ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਸਟ ਨ ਚਹੀਯਤ ਕਹੀ। 
ਸਿਖ ਪਰ ਹਮਰੋ ਨਾਂਹਿ ਬਸਾਇ੯। ਔਰ ਕਰੇ ਸੰਗ ਉਸ ਕੇ ਜਾਇ'॥੨੯॥ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆ ਦੀਯੋ ਜੁਬਾਬ। 'ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਅਬ ਭਯੋ ਨਿਬਾਬ। _ 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰੈ ਹਕੀਮੀ ਲੋਗ। ਨਿਬਾਬ ਬਿਆਪੇ ਬਹੁਤੋ ਰੋਗ॥੩੦॥ 
ਕਰ ਨਹਿੰ ਸਕੈ ਨਵਾਬ ਸੁ ਚੂਪ। ਦੁਖ ਕਰ ਮਾਰੇ ਬਡੀ ਸੁ ਕੂਕ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਯੋ ਫਿਰ ਕਹਜੋ। ਮੈਂ ਅਬ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਰਨੀ ਅਯੋ'॥੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸ੍ਰਾਪ ਹੁਇ ਸਕੈ ਨ ਕੋਊ ਮੋਰ"। 
ਰ੍ ਜੇ ਮੋੜੇ ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਔਚ ਨ ਸਾਕੇ ਮੋਰ'॥੩੨॥ 

ਚੌੰਪਈ॥ 

'ਜਿਸ ਜਲ ਉਪਜੈ ਸੋ ਜਲ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਜਲ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜਲ ਤਾਰੇ। 
ਜੋਉ ਖਾਲਸੋ ਮਾਰਨਵਾਰ?। ਖਾਲਸੋ ਚਹੈ ਤੋ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ॥੩੩॥ 
ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਹੈ ਜਿਹ ਜਾਇ। ਜਾਇ ਤੁਰਤ ਤੂੰ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਇ। 
ਹਮਰੇ ਥਾਂ ਤੁਮ ਪੈਰੀਂ ਪਰੋਂ। ਹਮਰੀ ਥਾਂ ਤੁਮ ਬਿਨਤੀ ਕਰੋ॥੩੪॥ 
ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਈ ਬਡ ਤਕਸੀਰ'। ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਹੋਂ ਦੇਵਨਗੀਰ"। 
ਹੈ ਗੁਰ ਤੁਮਰੋ ਲਿਖਿਆ ਯਾਹਿ। 'ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ'॥੩੫॥ 
'ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ'॥ 
"ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਂਬਾਰਿ'। ਯੋ ਲਿਖਿਓ ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ॥੩੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਹਮ ਇਕ ਸੁਨੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਗਯੋ ਬਤਾਇ। 
ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਜਹਿੰ ਹਥ ਜੋੜੈਂ, ਤਹਿੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੋਂ ਆਇ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

__ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋਂ ਲਿਖਿਓ ਜੋਇ। ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਸੱਤ ਸੁ ਹੋਇ। 
ਦਿਹੋ ਪੁਤਾਇ ਸੁ ਹਮੈਂ ਦਿਖਾਇ। ਐਸੇ ਆਖਯੋ ਨਵਾਬ ਬਨਾਇ॥੩੮॥ _ 

6 ਲੱਤ/ ੭ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਓਪਠ)/ = ਸੋਂ ਹੱਣਾਂਆ ਸੋ ਹੋਂ ਨਈੰ/ ੬ ਵੱਸ (ਨਹੀਂ ਜਲਟਾ?/ ੫-੬ ਅੰਤ (ਕੱ 
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" ਹਹੀੰ ਆਠ /ਇੰਨ ਹੈ ਨਨਕ ਸੱਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਸਨ (ਨਖਆਾੰ . $ਤ.੫) 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੩੭੭ 

ਔਰ ਸੁਨੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਬਾਨੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ”। 
"ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ “ਗਤਿ ਪਾਹਿ'॥ 
(ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ”॥ 
$'ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ'॥ 
6'ਸੰਤ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ॥ ਨਾਨਕ ਸੱਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ”॥ 
'ਜੋ ਯਹ ਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਚੀ। ਤੋ ਤਕਸੀਰ ਕਰੋ ਮੁਝ ਕਾਚੀ॥੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਮਸਮ' ਪਾਪੀ ਨਹਿਂ ਕੋਊ, ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਸਮ ਨਹਿ ਕੋਇ। 
ਸੁਖਮਨੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਓ, ਪ੍ਰਤਾਇ ਦਿਖਾਲੋ ਸੋਇ॥੪੦॥ 
ਜੋ ਗੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤਿ ਤੌ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਪੰਜਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਤੌ ਤੂੰ ਜਾਇ ਨਵਾਬ ਪੈ, ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘਨ ਮਾਂਹਿਂ॥੪੧॥ 
ਜੌ ਜਿੰਦ ਬਖੁਸ਼ੇ ਨਾਹਿੰ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਤੋ ਕਰ ਲਯਾਇ। 
ਇਕ ਬਾਰ ਦੁਖੋਂ ਛੁਡਾਇ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਇ॥੪੨॥ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਤੁਰਜੋ, ਜਾ ਪਹੁੰਚਯੋ ਖਾਲਸੇ ਪਾਸ। 
ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਕੁਰਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਸ”॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯਾ। ਆਦਰ ਸੋਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਯਾ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਛ ਲਈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬ ਆਇ ਪਈ॥੪੪॥ 
ਫਿਰ ਪੂਛੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਤ। 'ਮਾਰ ਸਾਤ ਖਾਨੁ ਸਿਰ ਲਾਤ'। 
'ਧੰਨ ਧੰਨ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ' ਉਚਾਰਜੋ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਨਵਾਬ ਖਾਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰਯੋ॥੪੫॥ 
'ਧੰਨ ਮਾਤ ਪਿਤ, ਧੰਨ ਉਸ ਭਾਈ। ਸਿੱਖੀ ਰਖੀ ਔ ਦੇਹਿ ਗਵਾਈ। 
ਐਸੀ ਔਰ ਪੁਰਖ ਕਿਨ ਕਰੀ? ਉਤਾਰ ਸੀਸੋਂ ਜਿਨ ਖੋਪਰੀ ਧਰੀ'॥੪੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸੋ ਕਹੀ, ਜੋ ਕਹੀ ਨਵਾਬ ਬਨਾਇ। 
ਸੁਨਤ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਇਮ ਲਗੀ, ਜਿਮ ਬਰੂਦੈ ਅਗਨਿ ਛੁਹਾਇ॥੪੭॥ 
ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਯੋ ਕਹਯੋ, 'ਅਬ ਚੜ੍ਹੋ ਲਹੌਰੇ ਧਾਇ। 
ਯਾ ਸਿਰ ਕਟੀਏ ਨਵਾਬ ਕੋ, ਕੈ ਅਪਨੇ ਰਹੀਏ ਕਟਾਇ'॥੪੮॥ 

$ ਕਾਂ ਹੱਈ/ 2 ੭ਕਾਤੇ ਪਾਖਤ ਕਰ ਦਾ ਹ। 2 #ਕਤੀ/ ੬ ਪਾਰ ਓਤਾਲਾ ਕਰ ਦੰਵੇ/ ੫ ਸਮਾਨ; 
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ਤਪ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਉਹਾਂ ਜਾਣ ਕਿਮ ਪਾਵੈੱ। ਹਮ ਥੋੜੇ ਕਿਮ ਕਰ ਹਮ ਜਾਵੈ''। 
ਨੋ ਠਹੈ. 'ਹਮ ਭੇਖ ਬਟਾਵੈਂ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਰਾਤੀਂ ਧਾਵੈਂ॥੪੯॥ 
ਜੋ ਉਨ ਮਾਰਤ ਹਮ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਦਕ ਲਮਾਈਏ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ। ਜਾਇ ਦਰਗਾਹ ਮੈਂ ਰੌਰ' ਮਚਾਈਏ॥੫੦॥ 
ਸੁਫਲ ਜਨਮ ਅਪਨੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰੁ ਅਰਦਾਸ ਨ ਢਿੱਲ ਲਗਈਏ। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿਯ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ। ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤਰ ਹੋਈਏ ਪਾਰ'॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨ ਯੌ ਕਹੀ, 'ਪਰਣ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਧਾਰ। 
ਲੈ ਜਾਊ ਉਸ ਪਰ ਅਗੇ, “ਜੂਤਨ ਸੇਤੀ ਮਾਰ'॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਖਾਲਸੇ ਕਛੁ ਧੀਰ ਮਨ ਆਈ। ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ, 'ਧੰਨ ਤੋਹਿ ਕਮਾਈ'। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਚ ਤਿਖੀ ਤਲਵਾਰ। ਜਾਵੈ ਚੀਰ ਸੁ ਮੇਰੋਂਦ ਪਾਰ॥੫੩॥ 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਈ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟ। ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਦੇਵੈਂ ਤਖਤੋਂ ਸੁੱਟ। 
ਸੰਤ ਸਰਾਪ ਚਹਿ ਮੇਟਯੋ ਜੋਇ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਟੈ ਢਾਲ ਜਿਮ ਸੋਇ॥੫੪॥ 
ਉਸ ਕੀ ਜਿੰਦ ਕੋ ਜੋ ਰਖ ਸੱਕੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰੈਂ ਉਸ ਸਾਥੈ ਧੱਕੈ। 
ਸੰਤ ਸੁਾਪ ਕੋ ਕਰੈਂ ਜੁ ਓਟ। ਇਕੇ ਚੋਟ ਫੁਟੈ “ਕੋਟਨ ਕੋਟ'॥੫੫॥ 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਸੁਨੋ ਸੰਤ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। 
ਨਵਾਬ ਮਰਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਸਰ ਨਾਹੀਂ। ਸਭੀ ਤੁਰਕ “ਲਰ ਮਰ ਗਲ ਜਾਹੀਂ॥੫੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇਮ ਕਹੀ, 'ਉਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਓਟ। 
ਨਹਿ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਲੇ ਖਾਲਸੋ, ਤੌ ਲਗੇ ਖਾਲਸੇ ਖੋਟ॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਮਾਂਹਿ ਤੁਫ਼ੀਕਾਂ। ਆਹਿ ਖਾਲਸੇ ਮੁਖ ਅਮੀਕ”। 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਰਚਾ ਲਾਯਾ। ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੱਚ ਦਿਖਾਯਾ॥੫੮॥ 
ਗੁਰੁ ਖਾਲਸੋ ਖਾਲਸੋ ਗੁਰ ਆਪ। ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਨਿਬਾਬ ਕਹਯੋ ਆਪ। 
ਨਵਾਬ ਖਾਲਸੇ ਪੁਨ ਸੱਚਾ ਆਯਾ। ਤੌਂ ਖਾਲਸੇ ਪਹਿ ਮੋਹਿ ਘਲਾਯਾ॥੫੯॥ _ 
ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਉਨ ਲਖੀ ਤੁਫੀਕ£। ਖਾਲਸੋ ਮੁੱਖ ਉਨ ਲਖਯੋ ਅਮੀਕ”। 
ਚ ਰੱਲ; ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲ/ ੭ ਲੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ) = ਨੁਨੌਨ ਪਰਬਤ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - /ਏਕ ਸੰਨ ਦਾ ਪਹਾੜ 
/ਲਸ਼ ਦਾੰ ਲੜਦਾ ਨੁਰਾਨੀੰ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਜਨ /ਲੈਖਾੰ ੈ/ ੭ ਕੁੱਤਾ 20 ੫ ਲੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ ਹੋ ਲਾਣਨੇ)/ ੬ ਲਨ 

#ਕਤ ਯੰਗਤਾ/ .੭ (%) ਡੂੰ& ਨੱਗੰਨ ਅਥਾਹ (ਵੇਖੋ ਅਮੰਨ ਹੈੱ- ਸਾ&)/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੭੯ 

ਕਹੇ ਖਾਲਸੋ ਸਭ ਕਰ ਦੇਤ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਨ ਭੇਤ॥੬੦॥ 
ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੋ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰੁ। ਕਹਿ ਗਏ ਗੁਰੁ ਭਯੋ ਜਬ ਤੁਰੂ। 
ਸੰਤ ਸਿੱਖਨ ਮੈ ਭੇਤ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ। ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮਾਂਹਿ ਸੰਤਾਈ'॥੬੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰੈਂ ਰੇਖ ਪਰ ਮੇਖ ਸੰਤ, ਦੇਵੈਂ ਜੁਗ ਪਲਟਾਇ। 
ਸੋਊ ਸੰਤ ਅਬ ਖਾਲਸੋ, ਦੇਖੋ ਹਮ ਪਰਤਜਾਇ॥੬੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸੀ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆਯੋ। ਚਹੀਯਤ ਹੈ ਕਛੁ ਪਰਚਾ ਲਾਯੋ। 
ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਜ ਨਿਬਾਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟੋਂ ਕਿਵੈਂ ਬਚਾਹਾ॥੬੩॥ 
ਜਿਮ ਉਨ ਦੁਸ਼ਟ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ। ਸਕਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਕਹਿ ਦਈ। 
ਔ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਪੁਛ ਆਯਾ। ਉਨ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਅਦਬ ਸੁਨਾਯਾ॥੬੪॥ 
ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮੰਨੈ ਨ ਤਾਣ। ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਚਹਿ ਰਾਖਯੇ ਮਾਣ। 
ਖਾਲਸੈ ਉਤੇ ਉਸ ਗੁੱਸਾ ਨ ਹੋਇ। ਕਹੀ ਖਾਲਸੇ ਮੰਨ ਲੈ ਸੋਇ॥੬੫॥ 
ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਲਸੇ ਆਛੋ ਹੋਈ। ਲਗਤ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਛੋ ਸੋਈ। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਰੋ ਸੁ ਨਾਹੀਂ।' ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਯੋ ਆਖ ਸੁਨਾਈ॥੬੬॥ 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਮਾਨੈਂਗੋ ਜੋ ਕਹੀ ਹਮਾਰੀ'। 
ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਯਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਠਰ੍ਹਾਯਾ॥੬੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਪਹਿਲਾਂ ਜੂ ਬਾਰਾਂ ਮਾਜਰੇ" ਥੇ ਅੰਮੁਤਸਰ ਸਾਥ। 
ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਬਡੇ ਦੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਪਨੇ ਹਾਥ॥੬੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨੋਂ ਭੈਣ। ਵਸੈ ਫਰਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਂ ਕੇ ਐਨ। 
ਫ੍ਰਜੁੱਲਾਪੁਰ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਯਾ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਥੋਊ ਵਸਾਯਾ॥੬੯॥ 
ਤਿਸ ਕੋ ਪਟੋ ਦਯੋ ਘਲਾਇ। ਸਿੰਘਪੁਰੋ ਤਿਸ ਨਾਮ ਧਰਾਇ'। 
ਸੁਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸਾ ਕੀਆ। 'ਮਾਂਗਯੋ ਰਾਜ ਕਿਨ ਹਮ ਕੋ ਦੀਆ?॥੭੦॥ 
ਸਭੈ ਪਿੰਡ ਅਬ ਹੋਹਿ ਹਮਾਰੇ। ਜਬ ਹਮ ਲੇਹਿੰ ਲਹੌਰੈ ਮਾਰੇ। 
ਅਬ ਜੁ ਹਮੈਂ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨਾਏ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਏ॥ ੭੧॥ 
ਮਰਨ ਕਾਲ ਕੇ ਦੁਖ ਹੈ ਭਾਰੀ।' ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। 

$ ਸੱਤ! ਸਕਤਾੰ/ ੨ ਅਜ਼ਮਾ ਕੰ/ ₹ ਸਰਲਤਾ (ਖਾਲਨਾ)/ ੬ /#ੰਡ/ ੪ ਘਨ, ਗਾਂ? ੬ ਤ& ਹੋਏ? 



੩੮੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਗ ਦੁਖ ਦੋ ਆਹੀ। ਯਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇੰ ਸਹਾਈ'॥੭੨॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਇਮ ਉਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਲਯੋ ਆਸਰੋ ਆਇ। 
ਇਤਨੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਦੀਜੈ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਇ॥੭੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਸ਼ਨੋ ਬਡੋ ਅਜੋਗ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਰਖਨ ਭਯੋ ਜੋਗ। 
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਉਠਾਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਦਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ॥੭੪॥ 
'ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੂਤਨ ਸਾਥ। ਨਵਾਬ ਲਵਾਵੈ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹਾਥ। 
ਛੁਟੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਵਾਬ ਸੁਖ ਹੋਇ। ਫਿਰ ਮਰੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਗੈ" ਸੋਇ॥੭੫॥ 
'ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਗਯਾ ਪਾਓ। ਤੌ ਨਵਾਬ ਕੇ ਜੁਤੀ ਛੁਹਾਓ। 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਗਯਾ ਬਾਝ। ਕਰੋ ਨ ਕਛੁ ਨਿਬਾਬੈ ਕਾਜ'॥੭੬॥ 
ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਖਾਤਰ ਯੋ ਕੀਓ। ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕੋ ਯੌ ਕਹਿ ਦੀਓ'। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਕੁਰਨਸ਼“ ਕਰੀ। ਚਲਯੋ ਬਚਨ ਲੈ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ॥੭੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਬਚਨ ਲੈ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਬੈ ਲਹੌਰ। 
ਪ੍੍ਥਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੈ, ਜਾ ਕਹੀ ਸਭੈ ਗੱਲ ਖੋਰ॥੭੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਲਈ। ਨਾਮ ਖਾਲਸੋ ਸੁਨ ਕੁੰਨਸ਼ਾ ਕਈ। 
'ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਸਭ ਦੇਹ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਕਰਨ ਕਰਾਨ॥੭੯॥ 
ਸੰਬੂਹ ਖਾਲਸੇ ਆਗਯਾ ਦਈ। ਐਸੋ ਕੌਨ ਜੁ ਨਾਂਹਿ ਮਨਈ। 
ਪੰਜ ਸਿੱਖਨ ਅਰਦਾਸ ਸੁ ਯਾਹਿ। ਵਹਿ ਤੋ ਮਾਨੀਯਤ ਧੁਰ ਵਰਗਾਹਿ॥੮੦॥ 
ਅਹੈ ਖਾਲਸੋ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਹਮ ਪਾਜੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। 
ਇਹ ਸਭ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਹੋਇ। ਰਾਖੇ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ॥੮੧॥ 
ਖਾਲਸੇ ਨੁਗਦਨਾਂ' ਸੋਂ ਨਵਾਬੈ ਮਾਰੇ। ਅਰਦਾਸਨ ਸੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਗਾਰੇ“। 
ਅਪੁਠੇ ਸੋਟੇ ਜਿਮੀਂ ਪਰ ਲਾਵੈਂ। ਸਿਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹੋਂ ਛਤ੍ਹ ਗਿਰਾਵੈ'ਉ੮੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਜਾ ਕਹੀ, ਸਭ ਨਵਾਬ ਕੇ ਪਾਸ। 
ਜਿਹ ਬਿਧ “ਸੰਬੂਹੈ ਖਾਲਸੇ, ਕਰ ਦੀਨੀ ਅਰਦਾਸ॥੮੩॥ 

5 ਘੰਹਲਾ੍ ਅਲਏੂੰ/ ੨ ਸ਼ਲ; ਨਨਲਕਾਰ)/ = ਖੱਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ/ # ਨੁਗਾਂਦੋਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਲੋ ਦੇ 

ਫਗਾ ਨਾਠ਼/ ੫ ਨਾਲ਼ /ਦਿੱਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ /ਇੱਤ/ ੬ ਸਰਲਤਾ ਮਾਲਸ਼/ 



ਇਸੀ ਤਥਾ... ਨ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨਵਾਬ ਸੁਨ ਲਈ। ਮੁਸਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈ। 
ਕਹੈ, 'ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਚਹੀਯਤ ਕਈ'। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੁਤੀ ਮੰਗਈ॥੮੪॥ 
ਪਹਿਲੀ ਜੁਤੀ ਹਾਥ ਨ ਆਇ। ਨਈ ਮੰਗਾਈ ਲੈ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਦੇ ਕੈ ਹਾਥ। ਅਪਨੀ ਗਰਜ਼ ਉਨ ਲਾਈ ਮਾਬ॥੮੫॥ 
ਮਿਟ ਗਯੋ ਸੂਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਜ਼ਾਬ”। ਨਵਾਬ ਕਹੇ, 'ਧੰਨ ਹਮਰੇ ਭਾਗ। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹਮ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ। ਧੰਨ ਸਾਇਤ” ਔਰ ਧੰਨ ਯਹ ਘਰੀ॥੮੬॥ 
ਏਕ ਬਾਰ ਯੌ ਆਗੇ ਭਈ। ਸੋਈ ਖਾਲਸੇ ਹਮ ਤੇ ਕਰਈ। 
ਜਬੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਥੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਈ। ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਪੱਕੇ ਉਤਰਈ॥੮੭। 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੇਰਾਂ ਘਰ ਕੁੱਲ ਲੁਕ ਬਚੇ ਔਰ ਕੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੋ ਸਿਰ ਦੁਖਯੋ, ਜਨੁ “ਨਿਕਸਤ ਹੈ ਜਾਨ॥੮੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਨਵਾਬ ਉਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਯੋ। ਕਹਯੋ ਕਿਮੈਂ ਹਮ ਜਾਨ ਰਖਾਯੋ। 
ਤਬ ਲੋਕਨ ਯੋ ਕਹਯੋ ਉਪਾਇ। ਜੁਤੀ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ ਮਾਥ ਬੰਧਾਇ॥੮੯॥ 
ਦੁਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਮ ਹੀ ਕਰੀ। ਤਬ ਵਹਿ ਬਚਯੋ “ਜਬ ਯੇ ਥੀ ਸਰੀ। 
ਕਹਯੋ ਨਵਾਬ, 'ਅਬ ਕਰੋ ਬਧਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਖ ਦੀਓ ਮਿਟਾਈ॥੯੮੦॥ 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕੜਾਹ ਕਰਾਵੇ। ਦੀਪ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਵੋ'। 
ਬਜੇ ਸ਼ਦਯਾਨੇਂ“ ਸ਼ਲਕ ਕਰਾਈ। ਦਈ ਖ਼ਰੈਤ ਕੰਗਾਲਨ ਤਾਈ॥੯੧॥ 

ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਕੀ 
('...ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਗੁਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਵਾਬ ਨਏ ਬਸਤਰ ਲਏ ਫਿਰ ਬਹਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਆਇ। 
'ਆਹਿ ਸਿੰਘਨ ਸਾਚੀ ਸਿਖੀ, ਸੋ ਹਮ ਲਈ ਪਰਤਾਇ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਯਾ। ਕਰ ਆਦਰ ਤਿਸ ਪਾਸ ਬਹਾਯਾ। 

ਚ ਦੱ ਕਸ਼ਟ/ 2 ਵਲ; ੫ਤੰ/ ੨ /ਨੈਕਲਦਾਂ ਹ/ # ਜਦ /ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ; /ਏਹ ਕਰਨ ਪਰ ਕਾਰਜਾ 
ਹੈਂਇਆ/ ੫ #ਲਾੰ ਦੋ ਵਾਨੇ (ਵੱਜੇ?/ ੬ ਤਘਂ ਦਾਨ ਕੇ ਸਲਆ /ਇਿੱਤ 



੩੮੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਸਾਚ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹਮ ਉਪਰ ਬਿਹਾਨੀ'॥੨॥ 
ਮਰ ਜਾਵੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਬੀ। “ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਪਰ ਸਭੀ। 
ਜਾਨ-ਕੰਦਨ ਕੋ ਦੁਖ ਮਿਟ ਗਯੋ। ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸਭ ਭਯੋ॥੩॥ 
ਐਸੋ ਦੁਖ ਹਮ ਫੇਰ ਨ ਆਵੈ। ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਸੁਖ ਸੋਂ ਜਾਵੈ। 
ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਾਈ। ਅਪਨੀ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਪਾਈ॥੪॥ 
ਜੋ ਹਮ ਈਹਾਂ ਰਹੈ ਉਲਾਦ। ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਵਹਿ ਕਰੈ ਨ ਬਾਦ”। 
ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਰਣ ਜੋ ਕਛੁ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਤ ਨਹਿ ਕੋਈ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਜੰਬਰ ਕਹਜੋ, 'ਮਾਂਗ ਜੁ ਤੁਹਿ ਚਹ ਕਾਮ। 
ਛੋਡ ਨਵਾਬੀ ਏਕ ਹਮ, ਔਰ ਚਹੋ ਲਯੋ ਸਾਂਭ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਮਨੈ ਬਿਚਾਰਯੋ। ਕਾਮ ਖਾਲਸੇ ਚਹੀਅਤ ਸ੍ਹਾਰਯੇ। 
ਕਰੋ ਚਬੁਤਰੈ“ ਮੁਹਿ ਮੁਖਤਯਾਰ। ਲਗੇ ਟਕਸਾਲ ਅਬ ਨਾਮ ਹਮਾਰ'॥੭॥ 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਈ ਨਿਬਾਬ। ਕੀਓ ਚਬੂਤਰੋ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤਾਬਾਂ। 
ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਥੋ ਜਾਨਤ ਬਾਤ। 'ਨਵਾਬ ਜੀਏਗੋ ਇਕ ਦੋ ਰਾਤ'॥੮॥ 
ਇਸ ਕਰ ਸਿੰਘ ਕਛੁ ਦੇਰ ਨ ਲਾਈ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਟਕਸਾਲ ਲਵਾਈ। 
'ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਭਯੋ ਇਕ ਜੰਬਰ। ਹੇਠ ਜਮੀਨ ਤੇ ਊਪਰ ਅੰਬਰ'”॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੀ ਗਡਾਈ ਚਰਖੜੀ, ਦੀਨੀ ਸੋਊ ਪੁਟਾਇ। 
ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਥੇ ਸਿਰ ਚਿਣੇਂ, ਤੇਊ ਦੀਏ ਫੁਕਾਇ॥੧੦॥ 
ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਬੀਤਤ ਭਏ, ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਸੋ ਨਿਬਾਬ। 
ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਯੋ, ਪਾਯੋ ਨ ਕਛੂ ਅਜ਼ਾਬ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਈ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਸ ਝਗਰੇ। ਨਵਾਬ ਤੁਰਯੋ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਦਗਰੇ”। 
ਹੈ ਹੈ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਭਯੋ। 'ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ੍ਹਿਓ' ਲੋਕਨ ਕਹਯੋ॥੧੨॥ 
ਹਿੰਦੁਵਨ ਕੇ ਦਿਲ ਭਈ ਬਧਾਈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਗੁਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। 

9 #ੰਤੀ/ ੨ ਸਭ ਦੇ ਨਰ ਤੇ ਸੱਤ ਅੰਤਰਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਲਾਣਾ ਹ/ 2 ਨੰਦ-ਸਾਨ /ਨੈਕਲਣ ਦਾ 

ਤਕਨੀਫ/ # ਵਾਏ-/ਵੈਫਾਦ ਝਨੜਾ-ਫਨਾਦ/ ੫ ਕੰਤਵਾਲ ਦੀ ਕਚਾਂਹਰ ਲਓੰਤਰਾ/ ੬ ਤਾਲ ਆਧੰਨ/ 
੭ ਆਕਾਸ਼ (/ਏਹਾ ਲੜਦਾ #ਹਰਨ/ਨੇਕੇ ਉੱਤੇ /ਲੈਖਵਾ /ਦਂ2?/ ੮ ਫੂਕ /ਇਤ/ ੯ ਝਗਦੇ (ਹੱਲ ਨੂੰ9/ 

92 ਲੰਡ ਰਸਤੇ ਭਾਵ ਅਗਲਾ ਏਰਗਾਹ ਨੂੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੨ = 

ਭਯੋ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੁਣ ਪੂਰੋ। ਬਜੇ ਸਿੰਘਨ ਘਰ "ਅਨਹਦ ਤੂਰੋ॥੧੩॥ 
ਮੁਸਲਨ ਕੋ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਭਈ। 'ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਮ ਤੇ ਅਬ ਗਈ। 
ਕਲਾ ਖਾਲਸੋ ਉਚੀ ਭਈ। ਤੁਰਕਨ ਕਲਾ ਨੀਚੀ ਹੋ ਗਈ'॥੧੪॥ 
“ਸਤ੍ਹਾਂ ਸਏ ਇਕਾਨਵੇਂ ਸਾਲ। “ਮਾਰਯੋ ਹਕੀਕਤ ਖੁਸਯੋ ਨ ਬਾਲ। 
ਅਬ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਡ ਜਸ ਲੀਓ। ਮਾਰ ਜੂਤੀ ਨਵਾਬ ਮੁਹਰੈ ਕੀਓ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਹੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੀ ਗਈ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਲਾਜ। 
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੀਨੋਂ' ਸਿੱਖੀ ਕਾਜ॥੧੬॥ 

ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ 
(...ਸ਼ਹੀਦਨ ਸਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਨਾਯੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੁੱਪੋ ਰੁੜ੍ਰਿਓ' ਜਗ ਕਹੈ, ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਂ ਰੌਰ”। 
ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕਹਜੋ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਰ“॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਲਯਾਵੋਂ ਲਕੜੀ ਚਿਖ ਕਰੋ ਤਿਆਰਾ'। 
_ ਸੁਨਤ ਸਿੰਘਨ ਬਿਧ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਦੇਰ ਬਿਨ ਧਰੀ॥੨॥ 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਕਾਹਲ ਧਰੀ। ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਅਨ ਸੋਂ ਦੇਹੀ ਭਰੀ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ। ਰਹੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ॥੩॥ 
ਹੁਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਜੁ ਮੰਗਾਯੋ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਯੋ। 
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕਰਾਯੋ ਤਬ ਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਯੋ ਜਪੁਜੀ ਸਭ ਹੀ॥੪॥ 
ਅਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਿੰਘ ਸਬਹੂੰ ਠਾਂਢੇਂ ਤਿਸ ਪਾਸ। 
ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਮਾਥ ਝਕਾਯੋ। ਗਏ ਗਰੜ? ਜਯੇਂ ਸਾਸ ਉਡਾਯੋ॥੫॥ 
ਪਹੁੰਚਜੋ ਜਾਇ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਤੁਰਤਾਹ"। 
ਦਯੋ ਚਿਖਾ ਧਰ ਅਗਨਿ ਲਗਾਈ। ਭੜਕ ਉਠੀ ਤਬ ਹੀ ਤੁਰਤਾਈ॥੬॥ 

6 ਖਲੀ ਟੇ ਫ਼ 2 5੭੯੧ ਸੰਮਤ (੧੭੩੪ ਣ?2)/ ਤ ਸਦ ਹਕਾਕਤ ਰਾਣੇ ਲਹੀੰਦ ਕੱਤਾ /ਨਆ 9 

(ਤੱਦ) /ਏਕ' ਵਾਲ ਤਕ ਨਾਂ ਘੱਸਾ (ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾੜ /ਵੱਨਾ ਵੀਨਾ ਗੋਇਆ)/ ੪ ਰੱਲ) ੫ ਕੌਲ, ਪਲ? 

£ ਖਲੋ ਨਏ/ ੭ ਨ੍ਰੜ-ਕਸ਼ਨ/ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਨੰ /ਵਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ /ਲੱਆ ਟੀ 

/ਏਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਪੰਛਾੰ ਦਾ ਅਤੇ $ੱਪਰਲਾ /ਹੱਸਾ ਰੱਥ ਦਾ ਹ/ /ਹੰਦੂ ਮੱਤ /ਵੇਚ ਪਾਣਾ ਦੇ “ਨਨ ਓਪਰੰਤਾ 

ਨਾਰੜ #ਰਾਣ ਟੀ ਕਲਾ ਕੰਟਾੰ ਲਾਂਦੀ ਨੰ: ੮ ਤੁਰਤ ਨੀ ਝਟ੪ਟ? 



੩੮੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਾਰਾਂ ਸੈ ਦੁਇ ਸਾਲ ਪਰ ਬੀਤੇ ਬਿੱਕਰਮ ਰਾਇ। 
“ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਬ ਲੈ ਤੁਰਮੋ, ਜੁਤ ਸੁ ਤਿਹ ਸਿਰ ਲਾਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਿ ਮਿਸ ਕਿਲ ਆਂ ਗੁਜ ਪੱਤਦੇ। ਸਵ ਪੀ ਸੋਂ ਲਗਏ। 
ਹਾਥ ਘੋੜੇ ਸੋ ਕੋਤਲ ਲਯਾਏ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਿਬਾਨ ਬਿਠਾਏ॥੮॥ 
ਨਿਵਾਬ ਲੈਨ ਕੋ ਸੋ ਜਮ ਆਏ। ਹੱਥੀਂ “ਜੂਤੇ ਸੂਲਨ ਜੜਾਏ। 
ਨਵਾਬ “ਉਨੈ ਫੜ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਪਾਯਾ। ਸੌ ਜੂਤੀ ਨਿਤ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਯਾ॥੯॥ 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਬਹਾਯੋ। ਸ਼ਹੀਦਨ “ਸਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਨਾਯੋ। 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਤ ਜਹਿਂ ਚਾਰ। ਭਯੋ ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਡਿਉਢੀਦਾਰ॥੧੦॥ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਖੱਬੇ ਵਾਸ। 
”ਇਜੈ ਬਿਜੈ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਸਭੈ ਸ਼ਹੀਦਨ ਮੁਹਰੇ ਥਾਈ॥੧੧॥ 
ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡਾ ਗਡਾਯਾ। ਸਭ ਲੋਕਨ ਕੋ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਯਾ। 
ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੇ ਸੋ ਵਰ ਪਾਵੈ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਆਵੈ॥੧੨॥ 
ਔਰ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ ਨ ਰਹੀ। ਸਿਰ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰੀ ਭਈ। 
ਦੁਧ ਪੁਤ ਜੋ ਅੰਨ ਧਨ ਚਾਹੈ। ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਭ ਪਾਵੈ॥੧੩॥ 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸੁਨੈ। ਦੇਹਿ" ਦੁੱਖ ਨਹਿੰ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਨੈਂ”। 
ਮਰਨ ਕਾਲ "ਨਹਿ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ। ਜਮ ਕਿੰਕਰ"? ਤਿਸ ਨਾਂਹਿ ਅਕਾਵੈ॥੧੪॥ 
ਸਾਸ ਜਾਂਹਿ ਤਿਸ ਸਿੱਖ ਸੁਖਾਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਨਿਬਹੈ ਕੇਸਨ ਨਾਲੇ। 
ਲਿਖੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਸੁਨੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਾਰ” ਆਗੇ ਤੁਮ ਗੁਨੀ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਨਾਰਾਂ ਸੈ ਦੋ ਉਪਰੈ ਸਾਲ ਜੁ ਬਿੱਕਮ ਰਾਇ। 
ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਿਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਘਿਸਟਾਇ॥੧੬॥ 

56 ਸਤ 9੮੦੨ (੧੭੪੫ 2?/ 2 ਏਸ (ਨਵਾਕ) ਦੇ ਨੈਨ ਤੇ ਸੱਤਾਂਆਰ ਕੇ ਪਰਲੱਕ ਲੰ /ਨਿਧ/ਇਆ/ 

੨ /ਸੇਨਾਂ (ਲੱਤੀਆ) #ਵਦਾ ਨਾਂ (ਅਖਾਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਹੰਟੀਆਂ ਸਨ) ੬ ਉਨਹਾਂ (ਲਨ? ਨੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 

ਦਸ਼ਸ਼ /ਵੋਲਾ ਡੱਟ /ਇੱਤਾ/ ੫ ਨਮਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ/ ੬ ਸਤਰ, ਨਾਂਹਨਜ਼ਾਦ/ ੭ ਲਲ /ਵਲਯ, /ਦੋਲਨੁੰ ਦੋ ਸਫਕਾ 

ਤੰ ਦਵਾਰਮਲਨ/ ੮ ਸੱਖਣਾ/ ੯ ਲਕੰਨ/ 9੭ /ਵੋਜਾਲੰਗਾ/ 55 ਦੁੱਧ ਨਹੀ ਦੋਵੋਨਾ/ ੧੭ ਨੀਲ ਸੰਵਕ, /£ਕਾ 

ਰਾਕਲ਼ ਲ/ੱਤ/ 5=ਾ ਚੱਗਾੰਂ ਤਦ੍ਹਾ/ 55 ਸੰਮਤ ੧੮੦੨ /ਝੋਕੁਨੰ (5੭੪੫ ਣ$2/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਾਖੀ ਜੱਸੂ ਬਧ ਕੀ 
('ਜਸਪਤ" ਖਤੁ ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਯੋ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਮਾਲ') 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਬ ਮਰਯੋ ਰਹੇ “ਪੁਤੁ ਉਸ ਦੋਇ। 
ਲਹੌਰੈ ਔ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਏ ਸੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਹੀਯਾ ਖਾਂ ਐਂ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਕੀਨੋ ਰਾਜ। 
ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਫੜ ਅਹੀਯੋ ਲਯੋ। ਲੁਟ ਕੁਟ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਯੋ॥੨॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਾਲ ਕਛੁਕ ਬਿਤਾਯੋ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਨਵਾਬ ਕਹਾਯੋ। 
ਸੋ ਭੀ ਲਾਗਯੋ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ। ਐਸੋ ਭਯੋ ਸਮੇ ਕੋ ਕਾਰਨ॥੩॥ 
ਲਖਪਤਿ ਜਸਪਤਿ ਭਏ ਦਿਵਾਨ। ਕਲਾਨੌਰ ਕੇ ਖਤ੍ਹੀ ਜਾਨ। 
ਤੇ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਡੁਹੇ। ਉਨ ਸਿਉਂ ਖਾਲਸੋ ਲਰ ਮਰ ਖਹੇ॥੪॥ 
ਸਿੰਘ ਭੀ ਰਖੋਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਮਾਰੇ ਤੁਰਕਨ ਕਰ ਕੇ ਧਾਵਾ। 
ਜਹਿੰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੁਨੈ ਸੁ ਡੇਰਾ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਜਾ ਪਾਵੈ ਘੇਰਾ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਲਰੈ' ਮਰੈ ਸਿੰਘ ਨਠ ਤੁਰੈਂ, ਤੁਰ ਨਠ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਾਹਿਂ। 
ਮਾਰ ਭਜੈਂ ਸਿੰਘ ਜਹਿਂ ਛਿਪੈਂ ਗੈਲੇ ਤੁਰਕ ਅਕਾਹਿਂ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਅੱਕ ਪੱਕ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਸੁ ਗੁਜ਼ਾਰੈਂ। ਉਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇ ਸਿਧਾਰੈਂ। 
ਕਰਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਆਸਾ ਧਾਰੈਂ। ਪਾਵੈਂ ਦੁਖ ਸੋ ਸੁੱਖ ਬਿਚਾਰੈਂ॥੭॥ 
'ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਮ ਸਾਚ ਭੀ ਹੋਹੈਂ। “ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਹਮ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਹੈਂ'। 
ਕੋਉ ਸਿੰਘ ”ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਬਹੈਂ। ਸ਼ੇਰ ਬਘਯਾੜ ਖੱਡਨ ਮੈਂ ਰਹੈਂ॥੮॥ 
ਕੋਉ ਦਰਯਾਉ ਬਰੇਤੀ ਰਹੈਂ। ਤੁਰਕ ਜਾਇ ਤਾਂਹੀ ਥਾਂ ਲਹੈਂ'। 

$ ਜਸਪੰਤ ਦੀਵਾਨ; ਕਲਨੰਰ ਦਾ ਵਸਨੰਕ੍ ਲਲਘਤ ਰਾਣੇ ਦਾ ਭਰਾ/ ਲਸਆੱਤ ਘੰਹਲਾਂ ਲਲੱਧਨ ਏਾ 

ਹਾਕਮ ਨੀ ਸ਼ਕਰੀਯਾ ਝ਼ਨ ਲੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨ /ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਮਨਾਲਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਣਾ /ਏੱਤਾ ਅਤੇ /ਟੈਸ਼ ਦਾ ਥਾਂ 
ਆਦਾੀਨਾ ਬੰਲਾ ਨੂੰ ਲਲੱਧਰ ਦਾ ਹਾਕਮ /ਨੈਲਕਤ ਕਰ /ਇੱਤਾ/ ਸੰਮਤ 9੮੦੨ /ਵੋਚ /ਏਸ ਦਾ/ਨੱਘਾਂ ਏ /ਲਕਾ 

ਸਲੋ ਨਾਲ ੭5-ਭੰਤ ਹੈਂ ਨਈ /ਨੈਲਾਨੂ /ਨੈਘ ਨੱਘਠੰਟੋ 2 /&ੰਡ ਝੱਟ ਕੀੰ ਨਸ਼ਾਣੀਆਂ ਪਾਸ਼ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਲਤ ਦਾ 

/ਨੋਰ ਵੱਢ /ਨਆ/ ੨ ਦੱ ਪਤਰ” ਯਾਹੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਲ਼/ ਤੇ /&ਛੈ ਹ0 ੪ ਤੱਨ ਕਰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਦੋ/ 

# ਦੱਸ ਸ਼ਥ' /ਵੋਲ/ ੬ ਘੱਤ ਕਾਠੀ (ਘ>) ਤਰਦਾਜੀ ਭਾਵ ਹਨ ਅਸਵਾਰ /ਇਲਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਦਾਨ ਨੰ 

੭ ਕੱਹਾਂ ਕਨਿਆ /ਢੇਲ/ 



੩੮੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੁਹੁੰ ਓਰ ਜਹਿਂ ਹੋਵੈ ਨੀਰ। ਲੁਕੇ ਬਚਾਵੈਂ ਅਪਨ ਸਰੀਰ॥੯॥ 
ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਸੋ ਚਹੁੰ ਵਲ ਰੁਕੈਂ। ਮਾਰ ਬੰਦੁਕਨ ਤਬ ਤਿਨ ਫੁਕੈਂ। 
ਸਿੰਘ ਨੀਰ ਮੈਂ ਡੁਬ ਡੁਬ ਤਰੈ'। ਤੁਰਕ ਬੰਦੂਕਨ 'ਫੁੰਡਨ ਕਰੈਂ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਘਰ ਤੇ ਕਢੇ ਸੁ ਬਣ ਲੁਕੈਂ, ਬਨ ਤਜ ਨੀਰ ਲੁਕਾਇੰ। 
ਜਲ ਮਹਿ ਲੁਕੈਂ ਤੋ ਨਹਿੰ ਬਚੈਂ,ਕਹੋ ਸਿੰਘ “ਕਤ ਜਾਹਿੰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਰੇ ਨਿਸਾ ਛੁਟੈ ਸਿੰਘਨ ਖਯਾਲ। ਤੁਰਕ ਰਲੈਂ ਮੁੜ ਡੇਰਨ ਨਾਲ। 
ਮੁਏ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੇਹਿ ਬਹਾਇ। ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਲਏ ਉਠਾਇ॥੧੨॥ 
ਦਿਸੈ ਨ ਜਾਗ੍ਹਾ ਜਾਵੈ ਜਾਹੀਂ। ਐਸੀ ਠੌਰ ਨ ਜਹਾਂ ਬਚਾਹੀਂ। 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਖਿੰਡ ਇਕ ਇਕ ਹੋਵੋ'। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਖਿੰਡ ਮਤਿ ਪਤਿ ਖੋਵੋ'॥੧੩॥ 
ਲਰੋ ਮਰੋ ਇਨ ਤੁਰਕਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਤ ਕੋਉ ਬਨੈ ਨ ਹਾਲਾਂ। 
ਇਕ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਜਾਵੈ ਤਹੀਂ। ਲਰਨੋਂ ਮਰਨੋਂ ਹੋਵੈ ਸਹੀ॥੧੪॥ 
ਲਰਨ ਮਰਨ ਤੇ ਜੇ ਨਠ ਜਾਹੀਂ। ਤੋ ਹਮ ਕਿਮ ਪਾਵੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। 
ਤਬ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਇਮ ਠਹਿਰਾਈ। 'ਹੋਹਿ ਫੌਜ ਕੋ ਗੈਲੋ ਭਾਈ॥੧੫॥ 
ਲਈਏ ਘੋੜੇ ਰਾਤ ਜਹਿੰ ਸੋਵੈਂ। ਜੋਊ ਪਿਆਦੇ ਅਸਵਾਰ ਸੁ ਹੋਵੈਂ'। 
ਯਹ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਕਈ ਭਏ ਤਿਆਰ। 'ਸੂਤੇ ਤੁਰਕਨ ਲੇਵੋ ਮਾਰ'॥੧੬॥ 
ਸੁਰੇ ਸਿੰਘਨ ਯਹ ਠਹਰਾਈ। ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਉਨ ਗੈਲੇ ਧਾਈ। 
ਐਸੀ ਤੋਰ ਸਿੰਘ ਉਠ ਚੱਲੇ। ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਕੇ ਸੰਗ ਰਲੇ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਡੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੜੇ ਫੌਜ ਮੇਂ ਜਾਇ। 
ਤੁਰਕ ਸੁ ਥੱਕੇ ਸੋਇ ਗਏ, ਲਗਯੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾਇ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ __ 

ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਘੋੜੇ ਲਏ ਖੌਲ੍ਹ। ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ। 
ਦੂਜੇ ਗੈਲੇ ਲਏ ਲਗਾਇ। “ਗੈਲ ਪੜੈ ਤਿਸ ਆਵੈਂ ਘਾਇ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਤਨੇ ਘੋੜੇ ਥੇ ਮਰੇ ਉਤਨੇ ਸਿੰਘਨ ਲੀਨ। 
ਨਿਤਪੁਰਤਿ ਐਸੀ ਬਿਧ ਕਰੈ, ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਭਈ ਖੀਨ”॥੨੦॥ 
ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਲਾ ਆਏ ਮਾਰਨ ਓਇ। 

9 ਛੱਡਦੇ ਨਨ /ਨੋਸ਼ਾਨਾ ਸਣਾਉਂਦੇ ਸਨ) ੭ /ਕੈੱਠੇ ਸਾਣ/ ੨ ਰਾਤ (ਪਵੇ ਸਦ?/ #/ਏਸ ਸਮ? ੫ ਟਾਏ ਲੱਨ 

/ਨ%ਾ/ ੬ /ਨੈਹੜਾ ਤੁਰਕ /&ਛੇ ਨੰਦਾ; ਓਸ ਨੂੰ ਆਰ ਦੇਦੋ/ ੭ ਕਨਲੰਨ ਸਲਹਾੱਣ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੮੭ 

ਤੇਊ ਮਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰਕ ਘਨੇ ਥੇ ਸੋਇ॥੨੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਆਵੈ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਸੁ ਤਹਿੰ ਲੁਕ ਜਾਵੈਂ। 
ਤਹਾਂ ਲੁਕੈ ਜਹਿਂ ਹੁਇ ਬਡ ਝੱਲ। ਲੇਵੈਂ "ਗੜ੍ਹ ਕਾਨ ਕੋ ਮੱਲ॥੨੨॥ 
ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਬਹੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਲੇਵੈ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਫਿਰ ਮਾਰ। 
ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਧਾਵੈਂ। ਲੁਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈਂ॥੨੩॥ 
ਤੁਰਕ ਸੁ ਤਰਤੇ ਬੜੇ ਨ ਝੱਲ। ਝੱਲ ਬੜੈ' ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਰੱਲ। 
ਝੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਫੌਜ ਦੂਰ ਸੁਨ ਪਾਵੈਂ॥੨੪॥ 
ਮਾਰਨ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਹੌਰ। ਕੋਈ ਮਾਰੈ ਰਾਹ ਪਿਸ਼ੋਰ। 
ਅਗੇ ਪਿਛੈ ਹੁਇ ਲਟੈਂ ਲਹੌਰ। ਇਮ ਕਰ ਸਿੰਘ ਮਚਾਵੈਂ ਰੌਰ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਮਾਝਯੋਂ ਕੱਢ ਦਏ, ਬੜੇ ਸੁ ਰਾਵੀ ਝੱਲ। 
ਮਾਰ ਲੂਟ ਖਾਵਤ ਫਿਰੈਂ, ਰਾਖੈਂ ਮਿਲ ਕਰ ਗੱਲ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਹੀਂ। “ਫੌਜ ਘਨੀ ਲਖ ਨਨ ਬੀ ਜਾਹੀਂ। 
ਮਾਰ ਕਾਫਲੇ ਲੇਵੈ ਭਾਰੀ। ਲਹੌਰ ਗਿਰਦ ਤਿਨ “ਦਯੋ ਉਜਾਰੀ॥੨੭॥ 
ਦੇਖ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਆਗ। ਮਾਰੈ ਸਿੰਘਨ ਗੈਲੇ ਲਾਗ। 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੁਕ ਲੁਕ ਸਿੰਘ ਸੁ ਲਰੈਂ। “ਬਹੁਤਨ ਸੋ ਕਯਾ ਥੋੜੇ ਕਰੈਂ॥੨੮॥ 
ਨਾਂਹਿ ਜ਼ਖੀਰੋ? ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੀਨ ਸੁ ਖਾਸ। 
ਨਾਂਗੇ ਖਰੇ ਐਂ ਭੁਖੇ ਪਯਾਸੇ। ਦਾਰੁ ਸਿੱਕਾ ਨਹਿੰ ਕਛੁ ਪਾਸੇ॥੨੯॥ 
੯ਹਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਰੋਗੀ ਔਖਧ”” ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀਂ। 
ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਉਨ ਕੋ ਆਸ। ਯਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੋ ਉਨ ਕੇ ਪਾਸ॥੩੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਭੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੈਂ ਘਨੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁ ਔਰ। 
ਦੂਖ ਦਰਦ ਕਛੁ ਨਾ ਗਿਨੈਂ, ਮਰਨੋਂ' ਲਰਨੋਂ ਦੌਰ'॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਬਿਚਾਰਾ। ਮਾਰੈ' ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਫੁਜਦਾਰਾ। 
ਮਾਰ ਫੌਜ ਕੋ ਸੂਧੇ ਹੋਵੋ। ਲੂਟ ਫੌਜ ਕੋ ਦਾਰਿਦ”” ਖੋਵੋ॥੩੨॥ 

7 ਕਾਨੇਆਂ ਦਾ/ਕੋਲ੍ਹਾ/ 2 ਰੱਲਾ-ਗੱਲਾ/ ੨ ਫੜ/ # ਲਹੁਤਾੀ ਫੱਨ ਫੇਲ ਲੇ (ਨੱਠੇ ਲਾਂਦ?/ ੫ ਜਾਤ /ਦਿੱਤਾ/ 

੬ ਲੜਦੇ ਸਨ/ ੭ ਅਨ ਪਾਣੀ ਰਸਦ; ਭੰਡਾਰ %ੰਇ/ ੮ ਖਲੱਤੇ ਨਾਹਿੰ/ ੯ ਉਨਾਂ ਲਲਾੰ ਕੌਈ ਹਟ 
ਖੱਟਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ/ 5੦ ਦਵਾ-ਦਾਨੂ/ 95 ਦੱਤਨ ਭੱਜਣ? ੧੭ ਏੁੱਸ਼ ਦਾਂਰਦ੍/ 



੩੮੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਉਠ ਲਿਆਵੋ। ਰਾਜ ਸਾਜ ਬਿਨ ਰਾਜ ਨ ਪਾਵੋ। 
ਭੂਮ ਮਲੋ ਲੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚਿਨਾਈ। ਬਿਨਾ ਕਿਲ੍ਹਨ ਨ ਪੁਜੈ ਲੜਾਈ॥੩੩॥ 
ਐਸ ਬਿਚਾਰਤ ਆਗੇ ਗਏ। ਇਮਨਾਬਾਦ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ। 
ਆਵੈ ਮਗਰ ਤੁਰਕ ਲੈ ਖੋਜ। ਭੂਖੀ ਫਿਰੈ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਫੌਜ॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਇਮਨਾਬਾਦ ਜਗੀਰ ਥੀ, ਖੁਦ ਜਸਪਤਿ ਦਿਵਾਨ। 
ਉਹਾਂ ਉਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਤ ਥੋ, ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਕੇ ਤਾਨ'॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੇਵੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਬੰਧੈ ਪੈਂਚ “ਸ਼ ਹੋਕੇ ਰੁੱਖ। 
ਕਿਸੈ ਟੰਗੇ ਕਿਸੈ “ਕਮਚਨ ਮਾਰੈ। ਐਸ ਭਾਂਤ ਸਿਉ ਮੁਲਕ ਉਜਾਰੈ“॥੩੬॥ 
ਭੁਖੇ ਜੱਟ ਨਠ ਸਿੰਘੀ ਰਲੈਂ। ਘਰ ਦਰ ਛਡ ਕੇ “ਚਲੈਂ ਸੁ ਦਲੈਂ। 
ਜਿਨ ਘਰ ਦੇਣੇ ਜੋਗੋ ਨਾਂਹੀਂ। ਫਿਰੈਂ ਫਰਜਾਦੀ ਖਾਲਸੇ ਪਾਹੀਂ॥੩੭॥ _ 
ਫਿਰਤ ਨਠਤ ਗਏ ਰੋੜੀ? ਤੀਰ'। ਨ੍ਹਾਵਨ ਚਾਹੈ' ਸੁਫਲ ਸਰੀਰ। 
ਤਿਹ ਸਿੰਘਨ ਆ ਮੇਲਾ ਲਾਯਾ। ਜਸਪਤ ਕੋ ਯੌ ਲਿਖ ਪਠਵਾਯਾ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਸਿੰਘ ਸੁ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਨ ਕੇ ਭੂਖੇ ਅੰਨ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ'। 
ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਇਮ ਖਾਲਸੇ ਜਸਪਤਿ ਕੋ ਅਰਦਾਸ॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਦਿਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਨਾਯਾ'। ਜਸਪਤ ਕੋ ਇਮ ਲਿੱਖ ਪਠਾਯਾ"। 
'ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਬੈਰ ਸੁ ਨਾਹੀਂ। ਬੈਰ ਹਮਾਰਾ ਤੁਰਕਨ ਤਾਈਂ॥੪੦॥ 
ਰਸਤ” ਮੋਲ ਹਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੈਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਮਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਹੈਂ। 
ਸਿੰਘ ਭੁਖੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੇ ਆਂਹੀ। ਤੁਮਰੋ ਕਛੂ "'ਬਿਗਾਰੈ' ਨਾਹੀਂ॥੪੧॥ 
ਮੁਲਖ ਆਪਨਾ ਲੇਹੁ ਬਚਾਇ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਹਮ 'ਬੜਹੈੱ ਜਾਇ'। 
ਯਹ ਸੁਨ ਜਸਪਤਿ ਕੀਨੋ “ਥੋਜ”। 'ਮੈਂ ਮਾਰੋ ਕੱਢ ਤੁਮਰੋ ਖੋਜ॥੪੨॥ 
ਨਿਕਸ ਝੱਲੋਂ ਤੁਮ ਬਾਹਰ ਧਾਏ। ਤੁਮ ਕੋ ਪਕੜ ਸੁ ਜਮ ਲੈ ਆਏ। 
ਸੀਸ ਮੁੰਨੋਂ ਤੁਮ ਜਾਟ" ਬਨਾਵੋਂ। ਤੁਮਰੇ ਬਾਲਨ ਮਾਲ੍ਹ ਬਣਾਵੋਂ॥੪੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਜੈਸੇ ਗੋਲੀ ਨਥ ਮੰਗੈ ਖਸਮ ਚਾਹੇ ਕਟ ਨੱਕ। 
7 ਕਲ ਸਕਤੀ) ੨ ਰੱਖਾ ਕੱਤਾ ਹੌ ਕੋ? = ਕਮਦੀਆਂ ਆਰਦ; ਪਤਲੀਆਂ ਛਟੀਆ? ਡੂਛਕਾਂ ਮਾਰਦਾ) 
8 ਓਜਾੜ /€ਤ/ ੫ ਟਲ /ਵਝਾ ਰਲ ਲਾਂਦੇ/ ੬ “ਸ਼ ਕੱਲ/ ੭ ਠੰਡੀ ਸਹਲ (ਏੈਮਨਾਲਾਦ) ਟੇ ਸ਼ਰੱਵਰ/ 

€ ਕੰਦੇ /ਨੈਨਾਣੇ ਨਤ/ ੯ /ਠਜਵਾਂਇਆ/ ੧੭ ਨਸ਼ਟ #ਨ-੫ਠ?) 55 /ਵਨਾਝਦੇ ਨਹੀਂ/ ੧੭ ਵਧਾ 

ਆਨਾਂ ਜਾਣੀਏ) 95 ਰੱਸ, ਗੁੱਸਾ 96 ਲਟ ਜਟਾਜਟ/_“ਪਾਠਤਰ- 'ਬਜ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੮੯ 

ਹਮ ਤੁਮ ਚਾਹੈਂ ਮਾਰਨੋ ਤੁਮ ਮਾਂਗੋ ਰਸਤ ਅਸ਼ੱਕ॥੪੪॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਹਮ ਸੋਂ ਅਬ ਤੁਮ ਚਾਹੋ ਰਸਤ। ਤੁਮ ਕੋ ਮਾਰੋਂ ਕਰ ਬੰਦੁਬਸਤ। : 
ਭਾਈ ਲਖਪਤਿ ਸੁਨ ਅਬ ਪਾਵੈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਫੜ ਲੈ ਜਾਵੈ॥੪੫॥ 
ਆ ਖੀਰ 

ਕੋ ਆਯੋ ਯਾਦ। ਕਹਯੋ ਸਿੰਘਨ, 'ਲਿਹੁ ਬਦਲੋ ਤਾਦ”॥੪੬॥ 
ਕਰਜਾ ਘਨ -ਡਨਆ- 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਭ੍ਰਾਇ ਫੜਾਯਾ। ਬਦਲੇ ਲਹੌ ਅਬ “ਯਹ ਦਾਇ ਆਯਾ'॥੪੭॥ 
ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਐਸ ਸੁਨ ਪਾਯੋ। ਜਨੁ ਬਿੱਛੁ ਤਨ ਡੰਕ ਲਗਾਯੋ। 
ਤਬੀ ਖਾਲਸੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। 'ਖੱਤ੍ੀ ਮਾਰੈ" ਹੁਇ ਕੰਮ ਰਾਸ'॥੪੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਵਹਿ ਲੂਟਨ ਚੜ੍ਹਿਓ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਲੀਓ ਖਾਲਸੇ ਲੂਟ। 
ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਗਜਾਂ ਪੈ ਚੜ੍ਹਯੋ, ਮਾਰ ਤੇਗ “ਦਿਓ ਸੂਟ॥੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਗਜ ਪੈ ਗਯੋ। ਸੀਸ ਕਾਟ ਸਭ ਜ਼ੇਵਰ ਲਯੋ। 
ਔਰ ਦਰਬ ਦਈ ਉਪਰੋਂ ਗੇਰ। ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਚਕ ਲੀਨੀ ਢੇਰ॥੫੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਾਰਾਂ ਸੈ ਚੌਰੋਤਰੋ ਹੁਤੋ ਬਿਕ੍ਰਮ ਨ੍ਰਿਪਂ” ਸਾਲ। 
ਜਸਪਤ ਖਤੀੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੀਯੋ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਮਾਲ॥੫੧॥ 

ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਪੜੋਲ ਕਨੂਹੇ ਕੀ 
(ਹਿੰਦ ਕੋ ਪਾਰਨ, ਤੁਰਕਨ ਗਾਰਨ। ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੜੋਲ”" ਕਠੂਹੋ"? ਬਸੋਹਲੀ”₹ ਜੰਬੂ£ ਜ਼ਿਲੋ ਸੁ ਆਹਿ। 
ਘੱਲੂਘਾਰੋ ਅਤਿ ਬਡੋ, ਭਯੋ ਆਦਿ ਥੋ ਵਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਸਪਤਿ ਮਾਰ ਸੁ ਲਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਟੂਟ ਦਰਿਦਰ”“ ਗਯੋ। 

9 /ਨੋਝਕ: ਲੋਸੱਕ/ ੭ ਤਦ; ਓਸ ਵੋਲੋ/ ੨ ਨੰਛਾਂ ਤੰ? # ਨੱਤਾ ਇਆ; /ਏਸ਼ ਨੇ ਨੱਤੇ ਹੱਲੇ ਔਰ ਨੂੰ ਘੱਛਾਂ 

ਤੱ' ਛੜ ਕੇ ਸਨਾਇਆ ਹ/ ੫ /ਇਸ ੫ਸ/ ੬ ਹਾਲੀ) ੭ (ਹਠ) ਸੱਟ /ਇੱਤਾ/ ੮ ਆਯਾ ਹਨ ਆਲ਼/ 

੯ 5੮੦੬ /ਝਕੁਨੀ (੧੭=੭ ਲ)/ 9੦ ਰਾਜ! /ਭੋਕੁਨ' ਰੱਏ ਤੱ /ਉਕਆੀ ਸੰਮਤ/ 55_ 92 ਸੰਨ 

/ਰਆਸ਼ਤਾ ਦੇ /ਇਲਾਕੀ (ਤਾਹਿਨਲ ਸਸਗੱਟਾ /ਵਚ)/ 95 ਸੰ9/ 9% ਦੁੱਖ ਗਰਲ ਭੁੱਖ ਨੰਗ (ਜਾਂਦਾਂ ਨਹ?)/ 



੩੯੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਇਮਨਾਬਾਦ ਭੀ ਸ਼ਹਰ ਸੁ ਟੂਟਾ। ਉਹ ਭੀ ਖਾਲਸੈ ਅੱਛੋ ਲੂਟਾ॥੨॥ 
ਬਹੁਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਥਾ ਤਿਸ ਸਾਥ। ਲਾਗਜੋ ਭੂਖੇ ਸਿੰਘਨ ਹਾਥ। 
ਤੌ ਫਿਰ "ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਜਾਪੈਂ। ਦੀਸੈਂ ਭੂਪਤਿਂ ਦਨਾਂਹਿ ਸਿਵਾਪੈਂ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਲਖਪਤਿ ਸੁਨੀ, ਢਿਗ ਨਵਾਬ “ਦਈ ਪਗ ਡਾਰ। 
'ਫੇਰ ਆਨ ਮੈਂ ਬੰਧੋਂਗੋ, ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪੰਥ ਗਾਰ“"॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹ ਪਰਤੱਗਯਾ ਖੱਤਰੀ ਕਰੀ। ਮਾਰੋ ਸਿੰਘ ਚੜ ਇਤਹੀ ਘਰੀ'। 
ਐਸ ਬਚਨ ਸੁਨ ਨ੍ਹਾਬ ਉਚਾਰਾ। 'ਖਰਚੋ ਦਰਬ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਯਹ ਪੰਥ ਫਦੁਲ ਫਦੁਲੀਏ”, ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਸੁ ਕੀਨ। 
ਮੈਂ ਅਬ ਖੱਤ ਤੌ ਰਹਾਂ, ਮੰਥ ਰਲਾਵੋਂ ਦੀਨ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹ ਉਸ਼ਟੰਡ ਇਕ ਖੱਤਰੀ ਕਯੋ। “ਨਾਮ ਖਾਲਸੋ ਜਗਤ ਸੁਨਯੋ। 
'ਮੈਂ ਭੀ ਖੜ੍ਹੀ ਤਊ ਕਹਾਵੋਂ। ਪੰਥ ਖਾਲਸੋ ਦੂਰ ਕਰਾਵੋਂ'॥੭॥ 
ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਯੋ ਕੀਯੋ ਹੱਕਾਰ। ਨਵਾਬ ਕਹਜੋ, 'ਯਹ ਅੱਛੀ ਕਾਰ'। 
ਮੁਖਤਯਾਰ ਫੌਜਨ ਕੋ ਲੱਖੁ ਕੀਓ। ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਦੀਓ॥੮॥ 
(ਰਿ 'ਮਾਰੋਂ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂ ਲੌ ਹਈ। 

ਕੋ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੈ ਨਾਮ। ਮਾਰੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭੀ ਗਰਾਮ'॥੯॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਹਿਲੇ ਪਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜੋ ਹੋਤੇ ਚਾਕਰ ਸਾਥ। 
ਕੀਨੇ ਚੂਹੜਨ ਕੇ ਅਗੇ, ਕਹਯੋ 'ਕਟੋ ਇਨ ਮਾਥ'॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਲੋਕਨ ਐਸੇ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਹੈ ਹੈ ਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਈ। 
ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਭਏ। ਤੇ ਚਲ ਲਖਪਤਿ ਹੀ ਪੈ ਗਏ॥੧੧॥ 
'ਪਕੜ ਚਾਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋ ਕਾਹੀ। ਇਨ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਕਛੂ ਭੀ ਨਾਹੀਂ। 
ਹਮ ਆਏ ਹੈਂ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀਂ”। ਹਮ ਖਾਤਰ ਇਨ ਸਭਨ ਬਖਸ਼ਾਈ॥੧੨॥ 

$ ਰਭੰਜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ #ਹਾਾਨੇ (/ਇਸ਼ਦੇ ਸਨ)/ > ਨਾਲੇ/ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਂਏ/ 2 ਲਤਾ ਸੱਟਾ 

/ਏਤਾ (ਨਵਾੜ ਦੇ ਅੱਨ?/ ੫ ਨਾਲ ਕੇ ਨਲ ਕਰ ਕ/ ੬ ਘਤ)/ ੭ ਫੂਲ, ਵਨ, ਨੈਕੰਨ/ ੮ ੬੫ਟੁਵ; 

/ਨੈਂਦ ਨਰੂਲਾ) ੯ ਸਾਠੋ ਲਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਠੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਲੱਹਨ ਕੱਤਾ/ 92 ਖਾਸ? 



ਤੁਮ ਘਰ ਆਏ ਸਭ ਹੀ ਭਾਈ। ਹਮਰੀ ਕਹੀ ਚਹੀਏ ਮਨ ਲਾਈ'। 

ਕੌੜਾਂ ਮਲ ਐ ਮੱਲ ਕੁੰਜਾਹੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੱਲ ਬੀ ਆਯੋ ਥਾਈ॥੧੩॥ 
ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਥੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਦਿਵਾਨ। ਤਿਸ ਕੀ ਥੇ ਸਭ ਮਨਤੇ ਆਨ। ੍ 

ਕੀਨੀ ਮਿੰਨਤ ਆਨ ਤਿਨ ਤਾਂਹੀ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਵਾਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ॥੧੪॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ ਨ 

ਦਿਲੇ ਰਾਮ ਔ ਹਰੀ ਮੱਲ, ਐ ਆਯੋ ਬਹਿਲੂ ਮੱਲ। 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਯੋਂ ਚੱਲ॥੧੫॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜੁੜ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਅਰ ਧਰਮ ਪਿਆਰੇ। ਰ 
ਸਭ ਮਿਲ ਆਏ ਕਹਿ ਗਏ ਏਹੁ। 'ਹਮ ਖਾਤਰ ਛਡ ਸਿੰਘਨ ਦੇਹੁ'॥੧੬॥ 
ਔਰ ਲੋਕ ਰਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਫਕੀਰ ਅਤੀਤ" ਸਭੀ ਰਲ ਧਾਏ। 
ਸਬਹਨ ਕੋ ਉਨ ਦੀਯੋ ਜਬਾਬ। ਐਸੋ ਪਾਪੀ ਮੂੜ੍ਹ ਖਰਾਬ॥੧੭॥ 
ਕਹਯੋ ਲਖੂ, 'ਮੈਂ ਮਾਨਤ ਨਾਹੀਂ। ਆਵੈ ਆਪ ਰੱਬ ਮੁਝ ਪਾਹੀ'। 
ਤਿਨ ਮਿਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਸਾਚੀ ਬਾਤ। 'ਸਿੰਘਨ ਦੋਸ਼ “ਦੇਤ ਹੂੰ ਕਾਤ॥੧੮॥ 
ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਪਕੜ ਕੁਹਾਯੋ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੈਂ ਭਾਈ ਪਾਯੋ'। 
ਲਾਨਤ ਲਾਨਤ ਕਹਿਤੇ ਗਏ। ਕਛੂ ਸਿਆਣੇ "ਨਾਂਢੇ ਰਹੇ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਾਥ ਜੋੜ ਠਾਂਢੇ ਭਏ, 'ਇਤੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮਾਨ। 
ਮਾਵਸ£” ਹੈ ਅਜ ਸੋਮਵਤਿ“, “ਕਾਲ ਕਰੀਂ ਮਨ ਮਾਨ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਤਿਨ ਕੀ ਤਿਨ ਇਤੀ ਨ ਮਾਨੀ। ਦਏ ਮ੍ਰਾਇ ਸਿਖ, ਮੂੜ੍ਹ ਅਗਯਾਨੀ। 
ਹੋਕਾ ਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲਾਇ। 'ਲੇਵੈ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਇ॥੨੧॥ 
ਜੌ ਗੁਰ ਨਾਮ ਸੁਨਯੋ ਹਮ ਕਾਨ। ਛਾਡੋਂ ਨਾਹੀਂ ਕਢੋਂ ਪਰਾਨ। 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਕੋਊ ਪੜ੍ਹੋ ਨ ਬਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਲੁਕੋਇ ਪੋਥੀਆਂ ਛਿਪਾਨੀ॥੨੨॥ 
ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਕੋਊ ਲੇਵੇ ਨਾਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਕਰੋਂ ਪਛਾਨ। 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਮ ਹਟਾਵੋ। ਔਰ ਸਭਨ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋਂ॥੨੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗੁੜ ਕੇ ਕਹਨੇ ਗੁਰ ਕਹੈਂ, ਰੋੜੀ? ਧ੍ਰਾਯੋ ਨਾਮ। 

੭ਮਵਾਨ ਦੀ %ਨੇਆ ਲਭ ਅੰਨੀ ਲਾਂਦੀ ਹੀ ੬ ਕਲੂ ਨੂੰ ਮਨਨਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾ? ੭ ਭੋਲਮ ਰ 



੩੯੨ 

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਿਸ ਸਦੇ, 'ਮਾਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਤਿਸ ਗਾਮ॥੨੪॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸ ਉਪੱਦੂਵ ਲੱਖੂ ਚਾਯਾ। ਚੜ੍ਹ ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਉਪਰ ਧਾਯਾ। 
ਤੋਪ ਜੰਬੁਰੇ ਕਸੇ ਬਨਾਇ। ਦਏ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇ॥੨੫॥ 
ਹਯ” ਗਯਦ ਰਥ ਪੈਦਲ ਲੈ ਧਾਯੋ। ਹੋਰ ਸੁ ਰੱਯਤ ਸਾਥ ਚਲਾਯੋ। 
ਲਿਖ ਨਬਾਬ ਤਬ ਐਸ ਪਠਾਵੈ?। 'ਹਮਰਾ ਸੋ ਜੁ ਦਿਵਾਨ ਸੰਗ ਜਾਵੈ'॥੨੬॥ 
“ਮੁਲਤਾਨ ਬਹਾਵਲ ਮਲ ਕੇ ਤਾਈਂ। ਦੀਨੀ ਫੌਜ ਨਵਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਰ 
ਕਸੂਰ ਆਦ ਲੌ ਅਟਕ ਸੁ ਤਾ ਕਰ। ਔਰ ਦੁਵਾਬੇ ਤਿਹਾੜੇ ਲਾ ਕਰ”॥੨੭॥ 
ਲਿਖ ਭੇਜੇ ਤਿਨ ਸਕਲ ਪਹਾੜ। ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਬਹੁ ਤਾੜ"। 
'ਜੋ ਇਨ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹੈ ਸਿਪਾਹੀ। ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਨਾਹੀਂ॥੨੮॥ 
ਐਸ ਦਬਾਵ ਨਬਾਬ ਸੁ ਦੇਇ। ਤਿਸ ਤੇ ਆਕੀ “ਰਹੈ ਸੁ ਕੋਇ। 
ਐਸੋ ਕੋ ਜੋ ਚਲੈ ਨ ਕਹੇ। ਮਾਰਨ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਜਗ ਚਹੇ॥੨੯॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

੧੧ਆਯੋ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਪੈ ਦੇਵਣ ਜੱਸੂ ਕਾਣ। 
ਲੇਵੈ ਜੱਸੂ"” ਤਿਸ ਸੰਗੈ “ਪਾਵੈ ਨਹਿ ਘਰ ਜਾਣ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਨਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਪਾਹਿ। ਆਯੋ ਰਹਣ ਜੁ ਮੋੜਯੇ ਨਾਂਹਿ। 
ਕਹੇ, 'ਦਿਵਸ ਦੋ ਮੈਂ ਲਊਂ ਫੜ ਹੀ। ਫੇਰ ਉਤਾਰੂੰ ਕਰੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ'॥੩੧॥ 
ਚੜ੍ਹਿਓ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਦਿਵਾਨ। ਉੱਠੀ ਧੂੜ ਰਵਿ" ਰੁਕਯੋ ਸਮਾਨ। 
ਐਸੋ ਸ਼ੋਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਯੋ। 'ਅਬੈ ਖਾਲਸੋ ਲੁਕਨ ਨ ਦਯੋ॥੩੨॥ 
ਇਹ ਤੋ ਖਾਲਸੇ ਛਡ ਨ ਬੀਜ! ਭਾਈ ਬੈਰ ਲੈਨ ਚੜ੍ਹਿਓ ਖੀਝ”"। 
ਜੈਸੇ ਆਂਧੀ ਪਾਤ“ ਉਡਾਵੈ। ਤੈਸੋ ਖਾਲਸੋ ਆਗੈ ਧਾਵੈ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਆਏ ਥੇ ਤੁਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਰਤ ਤੁਰੇ ਘਰ ਓਰ"”। 

ਹ ਉਹ.ੰਡ ਤੋਂ ਚੜਹਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰ /ਆਨਾ/ > ਘੰਤੋ/ = ਹਾਲ) # ਗੋਜੋ/ ੫ ਨਲ਼ਤਾਨ ਕਹਾਵਲ੍ੁਰਾ ਤਕਾ 
ਦਾ (ਫੱਜ)/ ੬ ਸਨਰਾਓ; ੫ੱਖੱਂਵਾਨ (ਲਨਿਆਣਾ)? ਅਨੰਦ ਦਾ /ਏਲਾਕਾ! ਨੰ ਨਤਲਨ ਬੋਟ ਰਸ ਵੱਲ ਟਾ 
£ਆਹਾ ਅਤੇ ਫੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਆਲਵਾ- /ਇਨ੍ਹਾਂ,ਤੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਆ ਗੋਂਏਆ ਹੌਣ ਕਰ ਕੰ /ਤਹ=ਾ' 
7ਹੱਦਆ ਜਾਟ ਨੰ/ ੭ ਤਾਲਾ ਤਕ/ ੮ ਤਾੜਨ/ ੯ ਸ਼ਲ0 5੦ ਕੱਣ ਨਹ 55 ਨਕਾਣ ਭਾਵ ਲੌ ਵਾਂ ਲੈਸ 
ਦੇ ਮਠੇਂ ਹੱਲੇ ਭਰਾ ਲਨਘੰਤ ਦੀ.ਮਕਾਣ ਦੋਣ ਆਵ/ %2 ਜਨ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਂ ਓਹ ਲਸ਼ਮ/ਤ ਨਾਲ ਓਸ ਨੂੰ 
ਫਾੀ.ਮਟਂ ਲੈ ਜਦ 5ਹ ਵਾ ਆਨਆ ਨਮਝਟਾ/ ੧੨ ਓਹ ਘਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ/ 55 ਨਰਜ (ਅਨ 'ਤੇ 
੭ਰਜ਼' ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਫੀ ਨੁੜਾ ਨੰ ਰੰਕ /ਦੱਤਾ)/ 5੫ /8ਝ ਕੇ /ਛੱਾ ਪੰ ਕੇ) ੧੬ ਘੱਤੇਆੰ ਨੂੰ? 9੭ ਵੱਲ ਭਾਵ 
/ਨੈਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹਣੇ ਸਦੀ ਨਲ਼ ਕੋਵਲ ਲੱਟਣ ਲਈ ਗਲੇ ਸਨ ਓਹ ਓੰਤਨਾੰ ਛੰਤ ਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਗਈ/ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੯੩ 

ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਥੇ ਪਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਰ ਜੋਰ॥੩੪॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਲੋਕਨ ਸ਼ੁਹਰਤ ਭਈ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਗਈ। 
ਮਾਤ ਪਿਤਨ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਾ ਪਈ। ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਪੁੱਤਨ ਕਈ॥੩੫॥ 
ਕੋਈ ਦੌੜੇ ਮੋੜਨ ਤਾਈਂ। ਪੁਤ੍ਹ ਰਲੇ ਥੇ ਲੁੱਟਨ ਤਾਈਂ। 
ਕਹੈ ਮਾਤ, 'ਤੁਮ ਘਰ ਸੁਤ ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ। ਸੀਸ ਮੁਨਾਇ ਜੱਟਨ ਵਿੱਚ ਰੱਲੋ॥੩੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਪੱਕੇ ਥੇ ਸੋ ਰਹੇ, ਕੱਚੇ ਗਏ ਸੁ ਭਾਜ। 
ਮਰੇ, ਗਏ ਸਭ ਸੁਰਗ ਨੋ, ਜੀਏ ਕਰਯੋ ਤਿਨ ਰਾਜ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਸਲ ਖਾਲਸਾ ਸੋਊ ਰਹਯੋ। ਪਰਯੋ ਮੁਕਾਬਲ ਦੁਹੂ ਵਲ ਤਹਿਓ। 
ਤੁਰਕ ਸੁ ਆਟਾ ਸਿੰਘ ਸੁ ਲੂਣ। ਤੁਰਕ ਘਟਾ ਸਿੰਘ ਬਿੱਜਲ' ਊਨ”॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਸੁ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤਿ ਘਣਾ, ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਲਾਯੋ ਦਿਵਾਨ। 
ਇਨ ਸੋਂ ਸਨਮੁਖ ਦਕਿਮ ਲਰੈਂ, ਇਹ ਚਲ ਅਯੋ ਜਹਾਨ'॥੩੯॥ 
ਜੇਉ ਸੂਰ” “ਸਿਰ ਬਾਹਰੇ ਤੇਊ ਕਹੈਂ, 'ਲੜੋ ਆਜ'। 
ਜੋਊ ਸਿਆਨੇ ਸੋ ਕਹੈਂ, 'ਲੜੋ ਸੁ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਾਜਾ'॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ ਸਯਾਨਨ ਨੇ ਯੌ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। 'ਲੜਾਈ ਕੇ ਫੱਟ ਕਹੈ ਸੁ ਢਾਈ। 
ਮਿਲਨ ਭਜਨ ?”ਇਹ ਸਾਰ ਦੋਇ। ਲੜ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਆਧਾ ਸੋਇ॥੪੧॥ 
ਹਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਤਾਯਾ। ਭਜ ਭਜ ਲੜਨੋਂ ਬਡ ਯਹ ਦਾਯਾ”। 
ਕੁਜ ਭਜ ਲੜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਭਜ ਭੁਜ ਲੜਨੋ ਨਹਿੰ ਕਛੁ ਪਾਪ॥੪੨॥ 
ਕਈ ਬਾਰ ਭਜ ਗਯੋ ਭਗਵਾਨ”। “ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀਨੋ ਥਾਨ। 
"ਪਾਂਡਵ ਭੀ ਥੇ ਭਜ ਕੇ ਬਚੇ। "ਮੰਦਰ ਥੇ ਜਹ ਲਖੀ ਰਚੇ'॥੪੨। ____ 
9 /ਨਨਨ/ - ਖਾਲੰ (ਕੰਵਲ /ਕੋਜਲੀਂ ਸਨ)/ ਤੇ /ਕੈਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਇ/ 5 ਨਰਨ) ਸਧ/ %' /ਨੈਰਾ ਕੱਢ 
/ਮਰਲੱਲ; ਲਾਂ-ਲਾਲ/ ੬ ਭੱਸ-ਨਠ ਕੇ (ਪਠਤ-ਘਰਤ, ਭੱਜ-ਭੱਲ ਜੜੇ? ਸੰਨ ਦੀ ਜਾਲ/ ੭ /ਏਕ ਸਾਲ 
/ਟਕਾਂ ਲੰਹਾ /ਏੁਲਮਣ ਨਾਲ ਸਨਨਲ ਲਤਨਾ-/ਭੋਤਨਾ ਤੇ ਨਠ-ਭੱਲ ਸਾਣਾ /ਇਕੰ ਲੇਹਾ?/ ੮ ਟਾ£ ਜਾਲ 
(ਦੰਡ? 0)/ ੯ /ਕੈਸ਼ਨ ਭਨਵਨ ਕਾਂਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਲਯਵਨ ਅਤੇ ਸਰਾ /ਸੱ? ਤੋਂ ਲੱਜ ਕੇ ਝਲਣ ਲਲਾਂ ਸਾਗਰ 
ਕੰਦੇ ਆੱਠੈਤ ਦਫਾਰਕਾਨੀ /ਵੇਲੇਂ ਜਾ ਲੁਕ /ਜੈਥੋੰ ਰਣ ਛੌਤ' ਨ ਦਾ ਅੰਦਰ /ਲਸ਼ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ 
0/ 5੭ ਦਫਾਨਵਤਾੰ ਜਾਂ ਦਵਾਨਕਾਪਰ) ਜੌਂ ਸਭੰਦਰ /ਫਚ .ਆੱਥਤ ਹ/ 55 ੫ਫਵਾਂ ਨੂੰ /ਦੱਨਾੰ ਹਾਰਨ 6,ਰੰਤ 
/ਵੇਰਾਟ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਪੁਧਾਨ ਨਗਰ //ਇੱਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ੧੦੫ ਅੰਲ ਦੂਰ ਸੰਘਰ ਨੰੜ) /ਵੇਖੇ /ਣਕਾ ਵਰ੍ਹਾ ਲਕ 
ਕੰ ਰਹਣਾ /0%/ 92 ਜਾਲ ਦਾ #ਟਗ ਜੌ /ਵਰਾਟ ਟੇ ਰਾਲੇਂ ਨੇ ਲਣਵਹਆ ਤੇ ਨਨ /ਵੇਚ਼ ਮਾਤ ਲਕਾਂ 

ਰਹਾ/ 



੩੯੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋਉ ਸਯਾਨਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਮਨੀ ਸੂਰਨ' ਸੋ ਗੱਲ। 
ਲਰਤ ਭਜਤ ਆਗੇ ਤੁਰੇ, ਲਯੋ ਆਸਰੋ ਝੱਲ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲਗ ਗਯੋ ਦਾਇ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਹਰੌਲ” ਤੁਰਕ ਕੀਓ ਘਾਇ। 
ਤਬ ਦਿਵਾਨ ਯੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। 'ਬਿਨ ਤਤਬੀਰ ਫੌਜ ਸੋ ਮਰੀ॥੪੫॥ 
ਔਰ ਤਤਬੀਰ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰੀਐ। ਤੋਪ ਘੋੜਨ ਕੀ ਆਗੈ ਧਰੀਐ'। 
ਤਿਹਿ ਪਾਛੇ ਕੀਨੀ ਹਥ ਨਾਲ। ਤਿਸੈ ਜੰਬੂਰਨ ਲਾਈ ਪਾਲ॥੪੬॥ 
ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਛੇ ਕਰੀ ਸਿਪਾਹਿ। ਫੌਜ ਅਸਲ ਨਿਜ ਰਾਖੀ ਪਾਹਿ। 
ਰਚੀ ਚੰਮੂ“ ਦਿਵਾਨ ਉਲਟੇ ਰਾਹਿ। ਸਭ ਤੇ ਪਾਛੇ ਡਰਤ ਸੁ ਜਾਇ॥੪੭॥ 
ਜੌ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਰ ਕਰੋਂ ਲੜਾਈ। ਨਹਿ ਤੋਪਨ ਸੋਂ ਕਛੂ ਬਸਾਈ'। 
ਤੋ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੜੇਂ ਮੁੜ ਝੱਲ। ਐਸੀ ਭਈ ਖਾਲਸੇ ਗੱਲ॥੪੮॥ 
ਵੜੈਂ ਤਾਂਹਿ ਜਹਿਂ ਤੋਪ ਨ ਜਾਵੈ। ਘੁਤਿਆਲਨ? ਨਹਿ ਕਛੂ ਬਸਾਵੈ। 
ਛਡੀ ਫੌਜ ਲੇਹਿਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਾਰ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੱਘ ਬਚੇ ਕਈ ਬਾਰ॥੪੯॥ 
ਤਬਹਿ ਦਿਵਾਨ ਬਿਲਦਾਰ” ਬੁਲਾਏ। “ਬਿਕਟ ਨੌਰ ਤਹਿਂ ਰਾਹ ਬਨਵਾਏ। 
ਝੱਲ ਗਾੜ੍ਹੇ ਤਹਿ ਫੂਕ ਜਲਾਵੈਂ। ਸੇਧ ਧਰੇ ਤੁਰ ਤੋਪ ਚਲਾਵੈਂ ॥੫੦॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਤਾਯਾ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨ ਆਯਾ। 
ਭੁੱਖੇ ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਆਗੈ ਤੁਰੇ। ਝੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਰੇ'”॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਿਤੇ ਉਰਾਰ ਸੁ ਝਲ ਵੜੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਝੱਲ ਮਾਂਹਿ। 
ਐਸੇ ਐਸੇ ਜਤਨ ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸੁ ਆਗੇ ਜਾਂਹਿ॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਦਰਿਆਇ ਭਯੋ ਅਤਿ ਤਾਰੂ। ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਗਏ ਰਾਵੀ ਪਾਰੂ। 
ਪਾਰ ਪਾਰ ਸਿੱਘ ਮੁਹਰੇ ਜਾਵੈਂ। ਪਾਛੇ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਕੀ ਆਵੈ॥੫੩॥ 
ਨਹਿੰ ਡੇਰੌ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਮਿਲੈ। ਕਹੂੰ ਰਾਤ ਕਹੂੰ ਦਿਨ ਹੂੰ ਚਲੈਂ। 
9 ਨੁਰਾਨਆਂ ਨੰ/ 2 ਹਰਾਵਲ (ਅਹਰਲਾ? ਦਸਤਾ, ਅਨੋ-ਅੱੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾਂ ਛੱਜ) ਤੇ ਨ /ਇੱਤਾ/ ੬ ਹੱਥਾਂ 
ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਸ %ਆ/ਦ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂਤੱ0£ ੫ ਵੈਲੀ ਦਾ ਚੰਨ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੱਜ: ਸੈਨਾ (ਵੇਖ: 
ਭਜਾ ਜਨ ਨਭਾ ਵਾਨਵਾਂ9=੯5-ਨੰਠਾੰ ਲਾੰਰੜਹ) /ਏਹ ਖਾਸ /ਗਣਤਾੰ ਦਾ ਛੱਜ ਹੰਦੀਂ ਨੇ ਨਨ /ਵੇਜਾ ੭੭੬ 
ਹਾਕ) ੭੭੯ ਨਲ ੨5੮੭ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ੨੬੪੦੫ //ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ ੬ ਫਲ ਨਾਂ ਚਲਦਾ/ ੭ ਘੰਤ ਸਵਾਰਾਂ 

(ਦਾ ਵਸ ਨਾਂ ਲਲਦਾ// ੮ ਲੋਲਦੇ (ਕਦਾਲ) ਠੱਖਣ ਵਾਲ: ਲੋਝਲਾਦਾਰ)/ ੯ /ਇਿਆਨਕ ਤੇ ਲੱਖ ਥਾਵ 

5੦ /ਨੋਕਲੰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੯੫ 

ਨਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕਛੁ ਰਹਿਓ ਪੱਲੈ। “ਭਾਰ ਬੂਦਾਰੀ ਬਿਨ ਕਯਾ ਚੱਲੇ॥੫੪॥ 
ਗੋਲੀ ਦਾਰੁ ਕਹੁੰ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀਂ। ਕਾ ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸੁ ਕਰੈਂ ਲਰਾਈਂ”। 
ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਟਤ ਖੁੰਢੇ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ 'ਨਾਂਹੀ ਸੋਏ॥੫੫॥ 
ਗਈ ਕਮਾਨ ਟੂਟ ਸੋ ਚਲਤੀ। ਤੀਰ ਮੁਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੈ ਨ ਭਰਤੀਂ। 
ਨੇਜ਼ੇ ਫਲ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤਨ ਮੇਂ। ਘਾੜ੍ਹ ਲਭੈ ਸੁ ਨਾਂਹੀ ਬਨ ਮੇਂ॥੫੬॥ 
ਬਿਨ ਦਾਨੇ ਭਏ ਘੌੜੇ ਮਾੜੇ। ਬਿਨ ਬਸਤਰ ਤਨ ਧੁਪਾੰ ਸੁ ਸਾੜੇ। 
ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਪਾਵੈਂ। ਪਾਣੀ ਭੀ ਤਹਿੰ ਹੱਥ ਨ ਆਵੈ॥੫੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਸੁ ਭੁੱਖ। 
ਉਹਾ ਆਇ ਦੋਊ ਮਿਲੀ, ਯਹ ਭਯੋ ਖਾਲਸੇ ਦੁੱਖ॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੱੰਘਨ ਨੇ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਯਾ। ਹਿੰਦਵਾਇਣ?” ਕੋ ਕੋਣਾ ਤਕਾਯਾ। 
ਵੜੇ ਸੁ ਜਾਇ ਪਹਾੜਨ ਝੱਲ। 'ਕਰਹਿੰ ਹਿੰਦੂ ਕਛੁ ਹਮਰੀ ਵੱਲਾ॥੫੯॥ 
ਹਿੰਦੁ ਕੌ ਪਾਰਨ ਤੁਰਕਨ ਗਾਰਨ'। ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ'। 
“ਨਹਿ ਜਾਨਯੋ ਯਹਿ ਤੁਰਕਨ ਭਾਈ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਰੈਂ ਬੁਰਾਈ॥੬੦॥ 
ਜਿਨ ਬੰਦੇ ਸੋਂ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਈ। ਸੱਦਯੋ ਬੰਦਾ "ਕੁਮਕੈ ਤਾਂਈਂ। 
ਕਿਰਿਆ "ਮਨ “ਨ ਅਗ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਸਮਝਜੋ ਨਾਂਹਿ ਯੌ, ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਆਦਿ'। 
ਬੰਦਈ ਸਿੰਘ ਇਨ ਫੜ ਦਏ, ਰਖੀ ਨ ਸਿੰਘਨ ਯਾਦ॥੬੨॥ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ 

ਵੱਲ ਬਸੋਹਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁ ਤੁਰੇ। ਅਗੈ ਬਸੋਲ੍ਹੀ ਬਹੁ ਪੁਬਤੀ ਜੁੜੇ। 
ਸਿੰਘ ਸਮਝੀ, 1'ਹਮ ਵਲ ਕਰੇਂ'। ਕਈ ਸਿੰਘ ਜਾ ਤਿਨ ਮੋ ਰਲੇ॥੬੩॥ 
ਤਬ ਤਿਨ ਤੁਰਤ ਸ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। ਕਈ ਪਕਰਾਏ'£ ਤੁਰਕਨ”“ ਵਾਰ। 
ਦਲ =- ---<<-<<-<=<----=--“-== << 

9 ਝਾਰ' ਝਰਦਾਲੀ ਬੱਝ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾਂ ੱਡ ਉਨ; ਖੱਲਰ ਅਹੰਦੇ ਮਨੂ/ ੨ ਲੜਾਈ (/ਨਆ ਆਥਰ ਐਸ਼ 
ਚੱਜ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨ?)/ = ਸੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨ/ ੪ ਤੜਕਸ਼ ਭਰਨ ਲਟੰ/ 4 ਘੜਨ ਵਾਲ ਕਾਨੰਨਰ/ 
੬ ਪੱਖ) -੭ /ਹੰਦਲ਼ਤਾਨ (ਪਹਾੜਾਂ /ਏਲਾਕ! /ਨੈਝੋ /ਹਦ ਜਾਲੇ ਸਨ?/ ੮ ੫5) ੯ //ਹਟਆਂ ਏ) ਪਾਲਣਾ 
੪ੱਸਣਾ; ੫ਗਾਦ੍ਰਨ (ਵੋਖ਼ਂ - ਅੜ ਲੈਂ ਤੁਮ ਖਾਰਨ ਕੱਨੋਂ' ਨ:%%:?/ %੦ (ੜਰਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਲਣ ਨਲ 

ਕਰਨ/ 99 ਅਟਦ ਲਣ ੧੭ ਹਾਲ (ਲੰਦਾ ਸਹਾਦਰ ਦੀ ਹਾਲ ਆਹ=ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੱਈ)/ ੧= ਆਇ 
ਕੱਦਾਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਦ/ 95 ਪਕਤਾ/ਏ, ਫੜਾ /ਦਂਤੇ/ ੧੫ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ/ ਓਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ /ਨ ਵਨਤਵ 
/ਵੇਚਾ /ਏਹਾ ਮਹਾੜੀਾਂ ।/ਹੰਦੂ) ਵਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨੰ ਭਾਣੀਲੰਦਾ ਤਥਾ ਭਰਾ ਹਨ? /ਸ਼ੜਾ ਪੱਲ ਹ/ਰਨਲੇ/ 
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ਤੁਰਤ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਦੀਨੇ ਮਾਰੀ। ਸਿੰਘਨ ਰਾਤ ਬਿਧਨ' ਭਈ ਭਾਰੀ॥੬੪॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੜੋਲ ਕਨੂਹੇ ਭਾਂਤ ਇਤ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਜੋ ਜਾਇ। 
ਲੀਨੇ ਲੂਟ ਔ ਕੂਟ ਕਰ, ਨੱਠੇ ਸੁ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਇ॥੬੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਨ 

ਦਿ ਡੇਰਾ ਤਿਸ ਸੋ ਵੱਲ ਚਲਾਯਾ। 
_ਆਗੈ ਪੂਰਯੇ” ਲਖਜਯੋ ਪਹਾੜ। ਕੜੇ” ਖੜੇ ਥੇ ਸ਼ਸਤ੍ੂਨ ਨਾਲ॥੬੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਥ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜੀਏ ਲਏ ਨਿਬਾਬ ਬੁਲਾਇ। 
ਉਪਰ ਪਹਾੜ ਸੁ ਆ ਖੜੇ, ਦਿਖ ਸਿੰਘ ਸੰਸਾ“ ਆਇ॥੬੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਪਿਛਾ ਤਕਾਯਾ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਸੋਂ ਜੰਗ ਮਚਾਯਾ। 
ਪੁਠੀ ਸਿੱਧੀ ਖੁੰਢੀ ਤਲਵਾਰ। ਮਾਰਹਿਂ ਬਲ ਸੋਂ ਹੋ ਜਾਇ ਪਾਰ॥੬੮॥ 
ਇਕ ਫਲ ਨੇਜੋ ਰਹੈ ਜੁ ਬੀਚ। ਮਾਰਹਿੰ ਸਿਰ ਤਹਿਂ ਛੜ ਕੋ ਖੀਚ। 
ਤੁਟੀ ਕਮਾਨ ਸਿਰ ਮਾਰਹਿਂ ਤਾਨ। ਸੀਸ ਸੁ ਫੋੜਹਿੰ ਬਲੀ ਜੁਆਨ॥੬੯॥ 
ਟੌਲੈਂ ਲੱਖੂ ਜੁ ਪਾਵੈਂ ਕਹੀਂ। ਰਹੈ ਪਿਛੈ ਸੋ ਲੱਭੈ ਨਹੀਂ। 
ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰੈਂ। ਤੁਰਕ ਸੁ ਮੁੰਡੀਆ” ਕਾਟ ਬਿਡਾਰੈਂ-॥੭੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੇਰ ਫਿਰੇ ਬਲ ਨਹਿਂ ਚਲੈ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਨਾਲ। 
ਤਕਯੋ ਤਬਹਿ ਦਰਯਾਉ ਤਿਨ ਹੋਈਏ ਜਿਮ ਤਿਮ ਪਾਰ॥੭੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਾਇ ਖੜੇ ਦਰਯਾਇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅਗੈ ਚਰਤ਼ਇ ਸ ਰਚਨ ਮਰੇ। 
ਸੁੰਕੇ ਫੁੰਕੇ ਚਕ ਚਕ ਡੰਡ”“। "'ਘੁੰਮਨ ਘੇਰਨ ਭਯਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ॥ ੭੨॥ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੋਂ ਗਾਜਤ ਆਵੈ। ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਛਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਟਾਵੈ। 
ਉਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕੌਨ ਚਲਾਵੈ। ਤੋੜਤ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਕੀ ਆਵੈ॥੭੩॥ 

6 ਅੱਕ ਸ਼ਕਲ: ਦੁਖਦਾਣ /ਵੈਧਣ (ਵਲ: /ਵੈਧਣ ਕੁਠੀੰ ਨਨ /£ਲੇਲੰ' ਨੂਗੀੰ ਛਗੀਦ)/ ੭ /&ਥਵ 
ਤਾਨ? = ਵੀਂਸਆ/ 5 ਕੱਸ ਕਸਾਣ/ ੫ ਡਰ, ਤੰਖਲਾ/ ੬ ਬਰਛੇ ਨੌਜੇਂ ਆਦਿ ਦਾ ਡੰਡਾ /ਨੋਸ ਦੇ ?ਾਂਨਆਂ 
ਓਘਰ ਲਹੈ ਦੇ ਫਲ ਹੱਣ/ ੭ ਨੰਡੀ /ਨੈਰ/ ੮ ਪਤ; ਲੀਰ ਏੋਣ; ਆਰ ਦੌਣ/ ੯ ਲਹਿਰਾਂ ਆਰਦਾ ਨ ਹੜ੍ਹ 
#7ਏ%ਆ ਹੋਇਆ ੰ/ 5੦ ਨੇਂ ਡੱਡ ਕਢਦਾ,ਨ ਪੋਲਦਾ 0 ₹੧ &ਮਣ ਘੰਰੀਆਂ %#=ਤ /ਠਆਨਕ ੜੰ 

ਲਲ਼ਵਾਨ ਸ੍ਨ/ 
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ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹਯੋ ਉਹਾਂ ਖੜ ਖਾਲਸੇ, 'ਕੋਊ ਯਾਹ "ਲਿਆਵੈ ਥਾਹੁ। 
ਯਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਸਭ ਲੰਘੈਂ, ਐਸ ਬਤਾਵੈ ਰਾਹੁ'।੭੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਹਤ ਸਿੰਘ ਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਖਤ੍ਰੀ ਜਾਤ ਸੁ ਭਾਈ ਚਾਰ। 
ਸੁਰਬੀਰ ਬਡ ਜਾਪਹਿੰ ਭੁਪ”। 'ਉਮਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਪਾ॥੭੫॥ 
ਕਹੇ ਸਿੰਘਨ ਦੁਇ ਵੜਤ ਸੁ ਭਏ। ਖਾ ਗਏ ਗ਼ੋਤੇ ਨਹਹ' ਫਿਰ ਅਏ। 

ਗੁਰਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਓਈ। “ਮਿਸਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ ਤੇ ਹੋਈ॥੭੬॥ 
ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਬਿਚਾਰਾ। 'ਹਮ ਸਿਰ ਆਯੋ ਉਹ “ਵਖਤ ਭਾਰਾ। 
ਇਕਲੇ ਕਿਮ ਡੁਬ ਮਰੈ ਦਰਜਾਇ। ਮਰੋ ਤੁਰਕ ਸੰਗ ਲੈ “ਦਸ ਭਾਇ'॥੭੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬਹਿ ਬਿਚਾਰਸਯੇ ਖਾਲਸੇ, 'ਆਯੋ ਵੇਲਾ ਸੋਇ। 
ਜੋ ਸੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ॥ ੭੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੱਧੋ ਮੁਖ ਕਰ ਮਰੇ ਜੁ ਸੂਰਾ। ਸਵਾ ਲਾਖ ਮੈਂ ਲੇਉਗੁ ਪੁਰਾ। 
“ਤੌ ਛਾਡੋਂ ਤਰ ਪੰਥ ਖਿਆਲ। ਕਰਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ॥੭੯॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਲਏ ਪੰਥ ਸੋਈ ਮਾਨ। 
ਚਹੂੰ ਓਰ ਮੁਖ ਕਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਮੋੜਯੋ ਮੁੱਖ ਨ ਕਾਨ॥੮੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੇਉ ਵਲ ਪਹਾੜ ਥੇ ਖੜੇ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਪਹਾੜ ਸੋ ਚੜ੍ਹੋ। 
ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਪਹਾੜ ਸਿਪਾਹ। ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਨ ਰਾਹ॥੮੧॥ 
ਮਾਰਹਿਂ “ਪਾਥਰ ਇਟਨ ਬੰਦੂਕ। ਆਵੈਂ ਤੋਪਨ ਗੋਲ ਸੋ ਕੁਕ"। 
ਜਹਾਂ ਲਗੈ ਤਨ ਜਾਵੈ ਟੂਟ। ਅਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਰਜਪੁਤ॥੮੨॥ 

ਹ ਲਾਹ /ਨਆਵ ਪਤਾ ਕਰੋ. ਟਾੰਟੇਆ ਟੀ ਡੰਘਣਾ ਟਾ/ ੨ ਰਾਨੇ/ = ਸੰਦਨ/ ੬ ਡੱਲੇਂ ਵਾਲ?ਆਂ ਦੀ/ਮਸਲ 
/ਨੋਸ਼ ਦਾ “ਆਨ ਨੁਲਾਲ /ਨੰਘ ਖੜਾ ਡੱਲੋਵਾਲ /ਲਸ਼੭ਤ ਆਲ) ਦਾਨ ਫੋਨ ਕੰਨ ਸੱਟ ਤਾਲਾ /ਨ% 

ਪੁਧਾਨ ਬਣਿਆ? ੫ ਅੱਲਾ ਨਾਂ) ੬ ਦਸ /ਹੱਲੇ ਭਾਵ ਦਸ ਗੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੇ ਅਠੰ/ 2੭ ਮਾਲਸੇ ਨੰ 

ਦਾੰਠੇਆ ਤਰਨ ਦਾ /ਨਆਲ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵੌਨੀਂ ਟੇ ਸਨਮਸ ਹੰ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ /ਨੋਸਦਾ ਕੱਤ? ਪੱਥਰ /ਇਂਟਾਂ ਲੋੜੇ 

(੭”ਰਦ?/ ੯ ਕੁਕਦੇ, ਨਰ ੭ਚਾਂਦ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਕਰ ਇਕ ਲਜੋ ਮੋਰਚੋ ਮਾਰ। 
ਓਹੂ ਆਇ ਬਹੁਤੇ ਪੜੇ, ਉਨ ਦੀਏ ਫੇਰ ਉਤਾਰ॥੮੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਕੀਓ ਉਪਾਉ। ਤੱਕਯੋ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕੋ ਦਾਉਂ। 
ਲੁਕੇ "ਪਹਾੜ ਜੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਧਾਇ। ਖੋਦ ਮਿਟੀ ਲੁਕਨ ਕੀਯੋ ਥਾਇ॥੮੪॥ 
ਜਿਮ ਸਿਰ ਲਕੇ ਸੁ ਉਪਰ ਵਾਇ। ਤਿਸ ਬਿਧ ਮਿੱਟੀ ਸਿੰਘਨ ਪੁਟਾਇ। 
ਕਰਦਨ ਫ਼ੁਰੀਅਨ ਸਾਬ ਕਟਾਰੀ। ਨੌਜਨ ਬਰਛਨ ਸੰਗ ਤਲਵਾਰੀ॥੮੫॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

“ਨਹਰ ਥਾਉ ਪਗ ਧਰਨ ਕਰ ਕੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਜੋਰ। 
ਜਾਇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿਹ ਥਾਂ ਖੜੇ, ਅੜੇ ਭਿੜੇ ਤਿਨ ਘੋਰ॥੮੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਪਹਾੜੀਏ ਅਏ ਕਰ ਸ਼ੋਰ। ਮਗਰੇ ਕੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਜ਼ੋਰ। 
ਸਿੰਘਨ ਹਥਹੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਛੂੱਟੇ। ਲਗੇ ਪੁਸ਼ਤੀਅਨ ਫਿਰੇ ਅਪੁੱਠੇ॥੮੭॥ 
ਗੈਲ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁਤ ਦਬਾਈ। ਲਿਯੋ ਸੁ ਟਿੱਬਾ ਸਿੰਘਨ ਛੁਡਾਈ। 
ਜੋਉ “ਸਜਾਦੇ” ਚੜ੍ਹੇ ਉਤਾਹੀ। ਘੋੜੇ ਉਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁ ਨਾਂਹੀ॥੮੮॥ 

ਔਰ ਤਕਾਯੋ ਚੜ੍ਹ ਇਕ ਰਾਹੁ! ਦਰਯਾਉ ਕਰਤ ਥਾ ਜਿਤ ਵਲ ਢਾਹੁ। 
ਸ਼ਸਤੁਨ ਸਿਉਂ ਤਿਹ ਰਾਹ ਖੁਦਾਯਾ। ਘੋੜੇ ਕਉ ਤਿਹ ਚਰਨ ਰਖਾਯਾ॥੮੯॥ 
ਕੋਈ ਬਚੈ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੈ। ਗਿਰੈ ਤਹਾਂ ਸੁ ਦਰਯਾਉ ਡੁਬਾਵੈ। 
ਮਿਲੈਂ ਨ ਪਿਛਲਨ ਫਿਰ ਸੋ ਅਗਲੇ। ਜਿਤ ਕੇ ਸੇ ਤਿਤ ਗਏ ਸੁ ਵਗਲੇ“॥੯੦॥ 

ਅਗੇ “ਲਖਨ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨ ਪੱਯੇ। ਪਿਛੇ ਕਿਤ ਬਿਧਿ ਪਲਟ ਨ ਜੱਯੇ। 
ਭਈ ਭੀੜ ਬਹੁ ਭਰ ਗਯੋ ਰਾਹੁ। ਤਿਲਕੇ ਫਿਲਕੇ ਡੁਬੇ ਦਰਜਾਇ॥੯੧॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਕੋਊ ਕਿਸੈ ਨ ਕਹਿ ਸਕੈ, ਲਗੈ ਰਾਹ! ਭਹਿਂ ਜਾਹਿੰ॥੯੨॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਨ ਕੀ ਕੌਨ ਚਲਾਵੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਨਹਿ ਬਣ ਆਵੈ। 
ਰਿ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦ=-= ਦੇ ਦੇ ਦਾਦ ਦਰ =- 

? ਖਹਾੜਾਂ ਦੱਆਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ /ਵੋਦ =ਰਾਈ ਟੇ /ਇਲਾਨੇ /ਫੇਲ/ ੭ ਘੰਰ /ਟਕਾਉਂਣ ਦੀ ਜਹਾ ਲਣਾ ਕ/ 
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ਵੀਂ ਰਾਹ /#ਲਦਾ/ 'ਆਨਤਰ . /0ਆਏ' 7 ੪ਲਦਿਰ . ਕਾਹੁ”/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੯੯ 

ਪਰ ਕਿਛ ਕਲਾ ਸੁ ਧਰੀ ਸਰੀਰ। ਗਿਰੇ ਨ ਚਲਨੋ ਧਰੇ ਸੁ ਧੀਰ॥੯੩॥ 
ਕਈ ਦਿਨਨ ਕੇ ਭੂਖੇ ਸਿੱਖ। ਮੰਗਤ ਉਨ ਨਹਿ ਲੱਭੈ ਭਿੱਖ। 
ਸਗਵਾਂ” ਮਾਰੈ ਦੇਖ ਸੁ ਥਾਇ। ਪਾਇ ਰਸੇ ਦੁਇ ਤੁਰਕਨ ਫੜਾਇ॥੯੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਾਰਤ ਮਰਤੇ ਦੇਖ ਜਨ, ਗਈ ਭਾਜ ਉਨ ਭੂਖ। 
ਭਯੋ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਖਾਲਸੇ, ਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਖਾ॥੯੫॥ 
ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁ ਖੜ ਰਹੇ, ਸੁਨੋ “ਤਲਨ ਕੀ ਬਾਤ। 
ਜਿਹ ਬਿਧ ਸੁਨੀ ਹਮ ਪਿਤਾ ਤੇ, ਕਰੋਂ ਸੋਊ ਵਖਸਾਤ॥੯੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨੀਹਲ“ ਤੁਰਕਨ ਪਾਯੋ ਜੋਰ। ਜਾਣਯੇਂ ਸਿੰਘਨ ਭਾਜਣ ਤੌਰ”। 
ਸਿੰਘਨ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਕਰਾਯੋ। ਛਾਡ ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਬਾਜੈ ਬਜਾਯੋ॥੯੭॥ 
ਹੁਕਮ ਦੀਯੋ ਅਰ ਨਕੀਬ? ਫਿਰਾਯੋ। 'ਪਹਿਲੇ ਲੂਟ ਨ ਕਰਨੀ ਪਾਯੋ। 
ਲਯਾਵੇ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸਿਰ ਜੋਈ। ਪੰਜ ਰੁਪੱਯੇ ਸਿਰ ਦਿਉ ਤੋਈ॥੯੮॥ 
ਪਾਛੈ ਲੂਟ ਮਾਫ ਮੈਂ ਕਰੋਂ। ਡੇਰਾ ਸਭ ਜਬ ਕਤਲੋ ਕਰੋਂ। 
ਪਹਿਲੇ ਲੂਟਨ ਕੋ ਤੁਮ ਪਰੇ। ਮਤਿ ਕਤ ਭਾਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵਰੇ'॥੯੯॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਿਰ ਭਈ ਮਾਰ। ਛੂਟਤ ਭਈ ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ। 
ਘੋੜਨ ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਦਏ ਪਿਛਾਰੇ। ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਸ਼ਸਤੁ ਸੰਭਾਰੇ॥੧੦੦॥ 
ਐਂ ਪੁਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰੇ। ਹੋ ਠਾਂਢੇ ਕਿਛ ਅਗੇ ਸਿਧਾਰੇ। 
ਤੁਰਕਨ "“ਹੱਲਾ ਫੇਟਾ ਕਰਯੋ। ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹਯੋ॥੧੦੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਯੋ ਕਹੀ, 'ਮੈਂ ਪਰੋਂ ਲੱਖੂ ਪਰ ਜਾਇ। 
ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਆਵੈ ਸੋਊ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੈ ਨ ਪਾਇ”"॥੧੦੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਸਦ ਹਲਕਾਰੇ। 'ਰਹਿ ਦਿਵਾਨ ਜਹਿੰ, ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ'। 
ਹਲਕਾਰੇ ਕਹੀ, 'ਸੁ ਹੱਥ ਨ ਆਵੈ। ਬਹੁ ਫੌਜਨ ਕੇ ਮੱਧ ਰਹਾਵੈ॥੧੦੩॥ 
ਉਚੋ ਹਾਥੀ ਅੰਬਾਰੀ ਲਾਲ। ਰਹੇ ਤਹਾਂ ਨਹ ਡਰਤ੍ਰ ਨਾਲ। 
ਲਘੁ ਹਾਥੀ ਕੇ ਉਪਰ ਬਹੇ। ਕਬੀ ਘੋੜਾ ਕਬ ਪਾਲਕੀ ਬਹੇ॥੧੦੪॥ 

9 ਸਨ (0) ਸਾਠੋ ਦੋਂ ਸਾਠ/ 2 ਰਥ /ਝੇਛ/ = ਹੋਠਾਂ ਖਲੱਤਿਆਂ ਟ ਗੋਗੱਲਿਆਂ ਟੰਮ  /ਵਆ/ਨਆ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ/ ੫ ਤਰਾਈੰ ਦਾ /ਏਲਾਕਾ/ ੬ ਤਰੰਕਾ; /ਲਧੰ/ .੭ ਫੰਡੱਰਲੀ/ ੮ # ਗਏ £ ਵੰੜ੍ 

%ਆ ਵਤਨ) $%੦ ਹੱਲਾ-ਰੁੱਲ #ਆਰ-ਕੁਟਾਈ/ 55 ਪੈਰ (ਲੋ /0ਛਾਂਹ ਨਾਂ ਧਠ?/ 



ਰਖੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਦਲ ਘਨੀ। ਫਿਰ ਅਸਵਾਰੀ ਫੌਜ ਜਹਿਂ ਬਨੀ। 
ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਊਠ ਜੰਬੂਰੇ। ਆਗੇ ਤੋਪਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਪੂਰੇ'॥੧੦੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁ ਨਹਿ ਟਰਯੋ”, ਕਰੀ ਤਿਸੈ ਪੈ ਦੇੜ। 
ਜੰਬੂਰੇ ਕਾ ਗੋਲਾ ਲਗਯੋ, ਦਈ ਟਾਂਗ ਤਿਸ ਤੋੜ॥੧੦੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਟੁਟੀ ਟੰਗ ਦੇਹ ਬਿਹਬਲਾ ਭਈ। ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਕੋ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਰਹੀ। 
ਲੀਨੀ ਟੰਗ ਹੰਨੇ ਸਿਉਂ ਬੰਧ। ਆਗੈ ਲਗੈ ਨ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਫੰਧ॥੧੦੭॥ 
ਤਬੈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਪਾਛੇ ਮੁੜਾ। ਕਬੀ ਮੁੜੈ ਕਬੀ ਹੋ ਰਹੈ ਖੜਾ। 
ਤੋ ਭੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੈ ਹਥਯਾਰ। ਹਨ ਔ ਤਪ ਕੇ ਬਲਹਿ ਸੰਭਾਰ॥੧੦੮॥ 
ਜਹਾਂ ਹੋਇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੀੜ। ਤਹੀਂ ਸੁ ਡਾਹੇ ਜਾਇ ਸਰੀਰ। 
ਔਰ ਸੁਨੋਂ ਅਬ ਅਗਲੀ ਬਾਤ। ਕਿਛ ਪਰਬਤ ਕਿਛ ਨੀਹਲ ਘਾਤ॥੧੦੯॥ 
ਯੌ ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਮਤਾ ਮਤਾਯਾ। 'ਹਮ ਤੇ ਤੁਰਕ ਨ ਜਾਤ ਭਜਾਯਾ। 
ਏ ਬਹੁਤੇ ਹਮ ਹੈ' ਅਤਿ ਥੋੜੇ। ਭੁਖੇ ਹਮ ਐ ਭੁਖੇ ਘੋੜੇ॥੧੧੦॥ 
ਅਬ ਹਮ ਇਨ ਤੇ ਜਾਵੈ ਭਾਜ। ਸੂਧੇ ਹੁਇ ਤਿਰ ਕਰਿ ਹੈਂ ਕਾਜ। 
ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਨ ਕੋ ਭਜ ਜਾਵੋ। ਅਬ ਤੌ ਨਨ ਕਰ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵੋ॥੧੧੧॥ 
ਹਮ ਕੋ ਨਠਨਾ ਗੁਰੂ ਬਤਾਯਾ। “ਢਾਈ ਪੱਟ ਮੈਂ ਫੱਟ ਗਿਣਾਯਾ। 
”ਦੈਤਨ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਜ ਗਏ। ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੇਤ ਫਿਰ ਭਏ॥੧੧੨॥ 
ਦਕਿਸ਼ਨ ਆਪ ਲੂਕ ਗਯੋ ਕਈ ਬਾਰ। ਭਏ ਜੁ ਆਪ ਬਿਸ਼ਨੁ ਅਵਤਾਰ। 
ਭੁਸਮੰਤਰ" ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਗਏ ਭਾਜ। ਫਿਰ ਅਪਨੋ ਕਰ ਲੀਨੋ ਕਾਜ'॥੧੧੩॥ 

9 (ਨਾ? ਟਨ ੨ /ਵ#ਆਕੁਲ ਪਤਿ ਨਲ ਏ੪ਮ = ਝਲ ਤੇ (ਹਠ =੫' ਦੇ ਸ਼ੌਰ?/ # /ਸੈੱਨੇ ਹੱ ਲੇ 

7) ਨੱਸ ਲੱਧ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਫਧਾਨ ਹੱ ਕੰ/ ੪' ਝਣ੍ਹਾਂ ੁ ੱਠਾਂ ਵੱਲ ਰਣ੍ਹਾਂ /ਦਸ਼ਾਂ ਵੱਲ/ ੬ ਲੜਾਈ ਫਾਣਾੰ ਛੱਟ ਦਾ 
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/ਨਵ ਨੂੰ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਲਤਾ ਲੰ ਲਵਾਂ /ਨਦ ਭਸਮ ਹੌਣ ਦੇ ਡਰ ਤੱ ਭੱਜ /ਨਆ/ ਭਸਮਲ਼ਰ ਨੰ 
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ਕਹਾ /ਕੈ ਤੂੰ ਭਲਦਾ ਹੈ /ਨੈਵ ਟੇ ਵਰ ਨਾਲ਼ ਤੂੰ #ਕੇਸੇ ਨੰ ਝਭਨਆ ਨਹੀੱ ਕਨ ਸਕਦਾ! ਲੋਲੱਕ ਆਪਣੇ /ਸਰ 
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_ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੦੧ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਿਖਾਣ ਥੋਂ, ਜੋ ਕੰਬੋ ਮਾੜੀ ਵਾਲ। 
ਲੱਖੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹੈ ਥੰਨੇ" ਸਿੰਘਨ ਨਾਲ॥੧੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਐਸ ਠਹਿਰਾਈ। ਆਪ ਆਪਨੀ ਓਰ ਤਕਾਈ'। 
ਜੋਊ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਯੋ ਨ ਜਾਈ। ਤਿਨ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਐਸ ਸੁਨਾਈ॥੧੧੫॥ 

_ 'ਹਮ ਸੁ ਪਹਾੜੀ ਨਾਂਹਿ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਹਮ ਕੋ ਬਚਨ ਪਿਛੇ ਕੋ ਕਰਾਹੀ। 
ਪਹਾੜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੋ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਿਨ ਘੋੜੇ ਹਮ ਕਿਕੁਰ” ਧਾਵੈ'॥੧੧੬॥ 

ਕੱ ਦਰਹਰਾ॥ 

_ਤਬੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹੀ 'ਖਿੰਡੋ ਸੁ ਚਾਰੋਂ ਓਰ। 
ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਹੋ ਏਕਠੇ ਆਨ ਮਚਾਵੈਂ ਸ਼ੋਰ'॥੧੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹ। 'ਆਵੋਂ ਹਮ ਸੰਗ “ਪਿਛਲੇ ਦਾਇ। 
ਜੋ ਹੈ ਕੋਊ ਸਜਾਦਾ” ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹੋ ਪਹਾੜੀ ਕਰੋ ਨ ਢਿੱਲ॥੧੧੮॥ 
ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਸੁ ਹਮ ਸੰਗ ਆਵੋ। ਸੋਊ ਪਹਾੜਨ ਪੈਰ ਨ ਪਾਵੋ। 
ਜਬ ਲਗ ਚੜ੍ਹੇਂ ਪਹਾੜ ਪਯਾਦੇ। ਤੌ ਲਗ ਹਮ ਨਹਿੰ ਛਡ ਉਨ ਜਾਂਦੇ'॥੧੧੯॥ 

ਦਪਰਾਂ॥ 

ਜਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਯੋ ਦੀਨੋ ਫੁਰਮਾਇ। 
ਬੇਟਾ ਮਿਲਯੋ ਨ ਬਾਪ ਕੋ, ਭਾਈ ਮਿਲਯੋ ਨ ਭਾਇ॥੧੨੦॥ 
ਜਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਜਾਦੇ ਪਹਾੜ। 
ਕਿਛੁ ਦਰਿਆ ਸੋ “ਬੰਧ ਤੁਲ੍ਹੋ ਵੜੇ ਸੁ ਹੋਣੇ ਪਾਰ॥੧੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਅਬ ਲੱਖੂ ਪਰ “ਪਰੀਐ ਜਾਇ। 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਕੋ ਹਮੈ ਬਤਾਇ। ਉਸੈ ਮਾਰੋ ਕੈ“ ਰਹੋਂ ਮਰਾਇ'॥੧੨੨॥ 

__ਤਬੇ ਦਨਾਵਾਂ” ਐਸੇ ਕਹੀ। 'ਅਬ ਹਮ ਲੜਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ। 
ਅਬ ਹਮ ਚਲੋ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜ। ਮੁਲਖ ਮਾਲਵੇ ਕਰਾਯੋ ਗ਼ੌਰ'॥੧੨੩॥ 

6 “ਸ਼ ਤਰਫ/ 2 /ਕਸ਼ ਤਰ੍ਹਾ! ੨ /੪ਛਲੇ ੫/ਨ6? ੪ /#ਆਦ ਪੰਦਲ /ਨੈਪਾਨੀ ੫ ਭਰ; ਭਾਣਾ 

(ਨ2/ ੬ ਵੇਖ ਲਏ/ .੭ ਕੱਖ-ਕਾਨੋਆਂ ਦਾ ਲੋਤੀੰ ਲੰਨ ਕੰ ੮ ਲਾ ੫ਛੰਏ ਹੱਲਾ ਕਰ ਏੋਣਣੇ/ ੯ ਸਾ ਨਹੀੱ 

ਤਾ/ 5੭ ਦਾਨਾਵਾਂ /ਨਿਆਟੋਆਂ ਨੰ/ 55 /ਨੈਆਨ ਕਰ ੨) 'ਪਠਦਿਰ . 'ਲੰਨੋ/ 



੪੦੨ ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੌਜ ਸੁ ਆਗੈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਮ ਕਰ ਲੰਘਯੋ ਜਾਇ। 
ਤੌਪ ਜੰਬੂਰੇ ਬਹੁ ਚਿਣੇ, ਨਹੀਂ ਵੇਹਲ ਕਿਤ ਜਾਇ'॥੧੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਕੋਉ ਰਾਹੁ ਤਕਾਓ। ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਠ ਜਾਓ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਦਰਿਯਾ ਮੈਂ ਵੜੋ'। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ।੧੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਜੋ, 'ਲੁਕ ਛਿਪ ਕਿਸੈ ਬਚਾਹਿਂ। 
ਬਿਨਾ ਲੜਾਈ ਕੇ ਕੀਏ, ਹਮਰੋ ਨਾਂਹਿ ਨਿਬਾਹਿ'॥੧੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਜੋ ਪੁਕਾਰੀ। 'ਆਵੋ ਹਮ ਸੰਗ ਫੌਜ ਸੁ ਸਾਰੀ। 
ਮਾਰੋ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਅਬ ਨਹਿ ਕਰੋ ਸੁ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ'॥।੧੨੭॥ 
ਯੌ ਕਹਿ ਸਿੰਘਨ ਧੀਰ ਧਰਾਈ। ਪਰਯੋ ਮੋਰਚੈ ਉਪਰ ਜਾਈ। 
ਆਗੇ ਤੇ ਸੋ ਦੂਰ ਸੁ ਭਏ। ਦਯੋ ਰਾਹ ਛਡ ਨਠ ਨਠ ਗਏ॥੧੨੮॥ 
ਜੋ ਅੜਿਆ ਸੋ ਲੀਨੋ ਮਾਰ। ਉਨ ਕੇ ਲੀਨੇ ਲੂਟ ਹਥਿਆਰ। 
ਅੱਗੇ ਬੇਲਾ ਲੀਓ ਤਕਾਇ। ਜਾਇ ਵੜੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਮਾਂਹਿ॥੧੨੯॥ 
ਜਿਸ ਹੀ ਰਾਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਗਯੋ। ਤਿਸ ਹੀ ਪਾਛੇ ਬਹੁ ਦਲ ਭਯੋ। 
ਫੇਰ ਦੁਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕ ਸੁ ਆਏ। ਸਿੰਘਨ ਪਿੱਛਾ ਲੀਓ ਦਬਾਏ॥੧੩੦॥ 
ਦੁਹੂੰ ਵੱਲ ਤੇ ਤੋਪ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੈਂ। ਉਪਰ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਪਏ ਸੁ ਹੱਲੇ। 
ਦੁਹੂੰ ਵੱਲ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਵੈਂ। ਮਧ ਸਿੰਘਨ ਘੇਰ ਤੁਰਕ ਸੁ ਘਾਵੈੱ'॥੧੩੧॥ 
ਜੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਰ ਕੇ ਗੱਠ”। ਤੇ ਲੰਘੇ ਉਨ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟ। 
ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੀਨੇ ਤੋੜ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਨ ਜੋੜ=॥੧੩੨॥ 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੈ ਰਲਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਸੋ ਨਾਂਹਿ ਬਸਾਵੈ”। 
ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਕਛੂ ਵੜੇ ਸੁ ਝੱਲ। ਤੁਰਕ ਵੜੇ ਤਿਹ ਮਗਰੇ ਚੱਲ॥੧੩੩॥ 
ਜੋ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਹਾਥ ਸੁ ਆਯੋ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਉਨ ਮਾਰ ਗੁਵਾਯੋ। 
ਕੀਯੋ ਗਮਨ" ਸਿੰਘਨ ਵਲ ਝੱਲ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਤਿਨ ਅਬ ਗੱਲ॥੧੩੪॥ 
ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਵੜ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਭਈ ਡੇਰੇ ਜਾਤ। 
ਸਿੰਘਨ ਝੱਲ ਮੈ ਪਾਯੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਤਹਿੰ ਕੀਯੋ ਬਿਸ੍ਰਾਮ॥੧੩੫॥ 
ਹ ਆਰ ਦੌਣ? ੭ /ਏਕਨੇਂ ਹੋਂ ਕੇ ਲਥੋ ਏੇ ਰੂ #ਵੋਚ ਲੜਾ ਕੰ? ਤ ਲੱਤ ਨੇ /ਏਕਠੇਂ ਕਰ ਕੰ/ # ਵੱਲ ਨਾ 
ਜ਼ਲਦਾ/ ੫ ਜਾਲਾ ਕਾੱਤਾ, 
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ਆਧੀ ਰੈਨ ਤਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇਂ। ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਤੋ ਗੈਂਲੇ ਜੁਰੇ"। 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੋਜ। ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਕੋ ਮਾਰੇਂ ਸੋਜਾ॥੧੩੬॥ 
ਥੱਕੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਥੇ ਖਰੇ=। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਾਤ ਥੇ ਤੁਰੇ। 
ਆਇ ਫੌਜ ਨੇ ਤਹਿਂ ਫਿਰ ਘਿਰੇ। ਤਿਨ ਸੋਂ ਲਰਨ” ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਫਿਰੇ॥੧੩੭॥ 
ਜੋਉ ਝਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਯੋ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਲਯੋ ਦਬਾਯੋ। 
ਝੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਪਾਯੋ। ਸੋਊ ਉਨ ਨੈ ਮਾਰ ਖਪਾਯੋ॥੧੩੮॥ 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਮਤਾ ਪਕਾਯਾ। 'ਨੱਠ ਖਾਲਸੋ ਜਾਣ ਕਦ ਪਾਯਾ। 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੜੋ ਔ ਤੁਰਤੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੋ ਝੱਲ ਤਕਾਵੋ'॥੧੩੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਛੋਟੇ ਝੱਲ ਜਬ ਸਿੰਘ ਵੜੋਂ', ਕਰੈ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਖ੍ਹਾਰ। 
ਵਡੇ ਝੱਲ ਮਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵੜ ਤੁਰਕਨ ਲੇਹਿ ਮਾਰ॥੧੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਕਾਯਾ। ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤਿਨੈਂ ਮੰਗਾਯਾ। 
'ਦਈਏ ਝੱਲ ਮੈਂ ਰੱਯਤ ਵਾੜ। ਇਨ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲੇਵੈ ਮਾਰ'॥੧੪੧॥ 
ਤਬ ਦਿਵਾਨ ਨੇ ਰੱਯਤ ਮੰਗਾਈ। ਆਈ ਰੱਯਤ ਢੋਲ ਬਜਾਈ। 
ਦੀਨੇ ਸੋਊ ਬੇਲੇ ਪੇਲ“। ਸਾਥ ਬੰਦੂਕਨ ਔ ਹਥ ਸੇਲ॥੧੪੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ ਆ ਭਿੜੇ ਕਰ ਕਰ ਕਈ ਉਪਾਇ। 
ਤੋਂ ਸਿੰਘਨ ਔਖੀ ਬਨੀ, ਲਭੈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਰਾਹਿ॥੧੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਐਸੀ ਕਹੀ। 'ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਹਮ ਬਚੈਂ ਸੁ ਨਹੀਂ। 
ਜੇ ਅਬ ਇਨ ਕੋ ਲਈਏ ਮਾਰ। ਤੋਂ ਬੇਲੇ ਮੈਂ ਰਹੀਏ ਸੁਖਾਰ”॥੧੪੪॥ 
ਜੇ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਹਿ ਨ ਮਾਰ। ਤੌਂ ਏਹ ਹਮ ਕੋ ਲੈ ਹੈਂ ਮਾਰ'। 
ਫਸੇ ਚੋਰ ਜਿਮ ਤਿਨ ਹੱਠ ਕੀਆ। "ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਣੋ ਖਾਲਸੋ ਥੀਆ॥੧੪੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰਜ 

ਤੌ ਸਿੰਘ ਹੱਲਾ ਕਰ ਪਏ ਜੱਟ ਚਲੇ ਸੁ ਅੱਗੇ ਲਾਗ। 
ਜੋ ਲੱਭੇ ਸੋ ਖੋਹ ਲਏ, ਦਏ ਜਾਣ ਬਹੁ ਭਾਗ॥੧੪੬॥ 

/ਦਤ/ ੬ ਸੇਲ ਭਾਲ? ੭ ਸ਼ਲਾਲੇ ਸੱਲ/ ੮ ਸੱਤਰ ਨੇ ਖਾਲਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਮ ੯ ਰੱਯਤ ਦੇ ਵਾਹਕ: 
/ਲਆੀਦਾਰ, ਲੰ ਵਨਾਰ /ਵੋਲ ਆਣੇ ਸਨ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਸੁ ਤਿਨ ਕੀ ਘੋੜੀ ਲਈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਗਏ ਕਈ। 
ਫੋਰ ਸਿੰਘ ਹੁਇ ਤੁਰੇ ਸੁਖਾਰੇ। ਜੋ "ਲਰਨ ਵਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਹਾਰੇ॥੧੪੭॥ 
ਕਿਛਕੁ ਸਿੰਘਨ ਕੋ “ਬੇਹਲ ਭਯੋ। ਤਬ ਮਾਝੇ ਕੋ ਵੜਨੋ ਠਯੋ”। 
ਤੌ ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। "'ਆਗੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਮੇ ਕੋ ਆਂਹਿ'॥੧੪੮॥ 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ ਅਬ ਟਪੀਐ ਦਰਜਾਉ'। ਕੀਓ ਉਦਮ ਤਬ “ਲਖਨੇ ਕਾਉ। 
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੀਰ ਦਰਯਾਏ। ਦਿੱਭ ਖਿੱਭ ਕੇ ਤੁਲ੍ਹੇ ਨਾਏ॥੧੪੯॥ 
ਭਯੋ ਖਾਲਸੋ ਇਮਹਿ ਉਰਾਰ। ਉਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਘਰੀ? ਦੁਇ ਚਾਰ। 
“ਸਵਾਰ ਕਾਠੜੇ ਤੰਗ ਖਿਚਵਾਇ। ਤੁਰੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾਇ॥੧੫੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਰਹੇ ਥੋ ਸਿੰਘਨ ਪਹਿ ਸੋ ਡੁਬਿਓ ਦਰਿਆਇ। 
ਅੱਗੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਸੋਂ ਜਲੈਂ ਸੁ ਨੰਗੇ ਪਾਇ॥੧੫੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤ ਸੁ ਘਨੀ ਬਰੇਤੀ ਆਈ। ਜਨੁ“ ਕਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਬਿਛਾਈ। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਪੈਰੀਂ ਬੰਧੇ ਬਚੇ ਨਹਿਂ ਸਾੜੇ॥੧੫੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਚਰਨ ਲਪੇਟਨ ਕੋ ਤਊ ਬੈਠੇ ਚਿੱਤੜ ਟਿਕਾਇ। 
ਤਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤੜ ਜਾਹਿ ਜਲ ਕਰੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਇ ਹਾਇ॥੧੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਦਰਿਆਇ। ਵੜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਮੇਂ ਆਇ। 
ਫੇਰ ਲੰਘੇ ਜਹਿੰ ਦੁਇ ਦਰਿਆਇ। ਇਮ ਕਰ ਪੁੱਜੇ ਜੰਗਲ ਜਾਇ॥੧੫੪॥ 
ਹੈ ਜੈਤੋ ਕੇ ਉਹਾ ਗਰਾਮ। ਉਤਰੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਉਹਾਂ ਥਾਮ। 
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਟੰਗ ਖੁਲ੍ਹਾਏ। ਸੱਦ ਸਿਆਣੇ '“ਬੈਦ ਲਗਾਏ॥੧੫੫॥ 
ਤੇਲ ਪਾਇ ਟੰਗ ਧਰੀ ਪਨਾਰੇ'। ਪੋ ਮੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨੀਆ” ਹਾਰੇ। 
ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰੀ ਤਿਆਰੇ। ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਛੀ ਪੁੱਜੇ ਸਾਰੇ॥੧੫੬॥ 

ਹੇ ਲੜਨ ਵਾਲ/ 2 ਭਰਾ ਹਾਲ ਗੋਇਆ/ ਤ ਠਾੰਤੈਆ! /ਨੈਲ਼ਲਾ ਕੱਤਾ/ ੬ ਰਾਸ ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟ ਦਾ /ਲਾਕਾ 
#ਹੱਰ' ਦੇ ਆਸ-ਾਸ਼ ਦਾ /ਇਲਾਕਾ/ ਰਾ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇਂ ਲਹੱਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖ਼ਾਨ ਝਹਾਏਰ ਆਨ ਆਠਲਨੀ ਕਰ ਕੇ 

#/ਨੰਕਾਂ /ਨਘ .ਰਵਾਣੇ ਸਨ/ ੫ ਲਘਣ ਟਾ/ ੬ ਕੱਢ; /ਨਨਾਦਾ/ ੭ %ਤੰ/ ੮ ਕਾਨਆਆਂ ਮਾ ਕੇ ਘੱਤਆਂ ਦੇ 

ਤੰਗਾ /#ੱਚ ਲਣ /5ਆਰ-ਕਰ-/ਤਆਰ ਹੌ ਗਣੋ/ ੯ ਲਾਣੰ/ 9੭ ਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਠੰਕਾ ਕਰਨ ਲਲਾੰ/ਨੈਹਾ/ 
95 ਨਲਕੰ/ 5੭ ਆਨਤ ਘਜਨ /ਨੈਸ ਨੂੰ ਆੱਤਕਾਰ ਵਨੱਅੰ? ਤੇ /ਲਠ/ਇਆ ਸਾਦਾ 2/ “ਏਥੇ /ਏਕਾ 
ਹਰ ਵਾਗ ਤਕਾ /ਦਤਾੀਂ ਹੱਈੰ /ਮਲਦਾਂ ਨੰ“ ਕਾ ਰਾਤ #ੱ ਸੌ ਲੱਥੇ ਲਾਹ? 
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ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮਜਨ ਕਰ ਸਸਤੁ ਪਹਰੇ। ਚੜ੍ਹੋ ਘੋੜੇ ਮੁਖ ਉਸ ਹੀ ਲਹਰੇ। 
ਇਮ ਹਮ ਸੁਨੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਤ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਲਯਾਯੋ ਸਾਥ॥੧੫੭॥ 

ਔਰ ਪੁਸੰਗ 
('...ਸਿੰਘ ਨ ਨਿਖੁੱਟੇ ਰਹੇ ਕਛੁ ਬਾਕ”') 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਮੈਂ ਉਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਊਂ। ਰਹੇ ਜੋ ਪੜੋਲ ਕਠੂਹੇ ਥਾਊਂ। 
ਬਚੇ ਘੋੜੇ ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ਼ ਆਏ। ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਾਏ॥੧॥ 
ਚਹੁੰ ਵਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਫੇਰੇ। ਐਸੇ ਭਏ ਦੁਖਨ ਕੇ ਘੇਰੇ। 
ਉਤੈ ਦਰਯਾਇ ਸੁ ਤੁਰਤ ਹੁੜ੍ਹਾਵੈ। ਉਤ ਪਹਾੜੀਏ ਗਲ ਰੱਸੀ ਪਾਵੈਂ॥੨॥ 
ਇਤੋ ਫੌਜ ਦੀਵਾਨ ਜੁ ਠਈ। ਸੋਉ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਾਟਤ ਭਈ। 

ਰ ਅਗੈ ਰਾਹਿ ਨਹਿ ਲਭੈ ਪਹਾਰੀਂ”। ਐਸੀ ਭਈ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰੀ॥੩। 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਕਛੂ ਨਹਿੰ ਬਨੈ ਸਿੰਘਨ ਯਹ ਮਤ ਕੀਨ। 
` ਉਤਰੇ ਸਭੇ ਪਿਆਦ ਹੁਇ, ਡਿਗ ਡਿਗ ਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਰੋ ਮਤੋਂ ਪਹਾਤੀਏੇ ਫੇਰ ਸਿੰਘਨ ਮਤੋਂਕੁਣੇਂ ਘਦ। 
ਸਿੰਘਨ ਉਚੇ ਪੁਬਤ ਤਨਾਏ। ਹੱਥ ਨ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਬ ਫਿਰ ਆਏ॥੫॥ 
ਐਸੀ ਆਨ ਚੁਫੇਰੀ ਪਈ। ਸਿੰਘਨ ਪੌਰਖ” ਨਾਂਹਿ ਬਸਈ'। 
ਲੁਟ ਨਹਿੰ ਸਕਹਿੰ ਮੋਲ ਨਹਿ ਪਾਵੈਂ। ਇਤ ਕਰ ਭੂਖੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਵੈਂ॥੬॥ 

_ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੈ ਉਧਰੋਂ ਮਰਾਵੈਂ। ਖੜ ਖੜ ਸਿੰਘ ਚੋਫੇਰ ਤਕਾਵੈ'। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਯਹ ਮਤ ਨਈ। 'ਹਮਹਿ ਪੁਬਤੀਅਨ ਬੁਰੀ ਨ ਕਈ॥੭॥ 
ਸਗਵਾਂ“ ਪੁਬਤੀਅਨ ਕੇ ਰਿਪੁਂ ਮਾਰੇ। ਹਮ ਨੇ ਇਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। 

ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਜੰਗ ਮਚਾਵੈਂ। ਇਨ ਕੇ ਉਪਰ ਆਵਨ ਨ ਪਾਵੈਂ॥੮॥ 
ਹਮ ਨੇ ਜੀਤ ਤੁਰਕ ਅਬ ਮਾਰੇ। ਏ ਟਕਿਅਨ ਤੇ ਭਏ ਸੁਖਾਰੇ”। 
ਏ ਪਹਾੜੀਏ ਕੱਚੇ ਆਦਿ। “ਕਰਯੋ ਇਨ੍ਹਂ ਹਮ ਗੁਰ ਸੋਂ ਬਾਦ'॥੯॥ 
ਅਸ ਕਹਿ ਸਿੰਘ ਸੁ ਚੜ੍ਹੇ ਪਹਾੜੀਂ। ਆਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਉਜਾੜੀ। ਵਾ 
ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪਰਬਤ ਧਸਿਆ। ਨਠੋ ਪਹਾੜ ਕਛੂ ਰਹੈ ਨ ਬਸਿਆ॥੧੦॥ 

ਕਟਾ ਫੱਨ ਨਾਂ ਜਲਦਾ/ ੫ ਸਗਂ/ ੬ ਲਸਣ, ਫੈੋਗੀ/ ੭ ਨੱਲੋ (ਹੋ ਨਲ?/ “ਘਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਲੜ ਘੋਲ ਕਾਤਾ 
ਹੈ /ਨੈ ਓਹ /ਕੰਨੇ ਨਲ਼ੁਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 
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ਪਾਛੇ ਤੁਰਕ ਸੁ ਲਾਗੇ ਜਾਵੈਂ। ਡਿਗੇ ਪੜੇ ਤਿਸ ਸੀਸ ਕਟਾਵੈਂ। 
ਕਾਟਤ ਕੂਟਤ ਵੈ ਗਏ ਥਾਕ। ਸਿੰਘ ਨ ਨਿਖੁੱਟੇ ਰਹੇ ਕਛੁ ਬਾਕ"॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਸਿੰਘ ਲੜ ਪੜੈਂ, ਕਹੂ ਭੂਖੇ ਖਾਵੈ ਲੂਟ। 
ਜਹਿੰ ਮੁੱਲ ਦੇਵੈ ਨਾ ਤਹਾਂ, “ਖਾਵੈਂ ਪੁਟਤ ਸੁ ਬੂਟ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਹਾਂ ਲਚਾਰ ਰਿਜਕ ਕੀ ਭਈ। ਸਿੰਘ ਸੁ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਭੁੱਖੋ ਕਈ। 
ਮੁੱਲ ਜੁ ਮੰਗੇ ਨਾ ਢੁਕੈਂ ਦੁਵਾਰੇ। ਜੋ ਲੂਟੈਂ ਤੋ ਰਾਜੇ ਮਾਹੇਂ॥੧੩॥ 
ਖ੍ੀਦਨ ਗਏ ਸੁ ਦੇਵੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਯਹਿ ਖ੍ਹਾਰੀ ਭਈ। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਏ ਬੰਦੇ ਸੰਗ ਆਏ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਇਨ ਹਮ ਸੰਤਾਏ₹॥੧੪॥ 
ਬਹੁਤਨ ਦੇਖ ਸੁ ਜਾਵੈਂ ਭਾਜ। ਥੋੜਨ ਕੋ ਲੁਟ ਕਰੈਂ ਇਲਾਜ। 
ਕੋਊ ਨ ਰਾਜਾ ਧੀਰ ਧਰਾਵੈ। ਕੋਊ ਨ ਰਾਜਾ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੈ॥੧੫॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਭੇਖ ਵਟਾਯੋ। ਕਸਨਾ! ਬਾਂਧ ਸਿਰ ਜਟ“ ਠਹਿਰਾਯੋ। 
ਚਾਕਰ ਹੋਨੇ ਕਰੇ ਬਨਾਇ'। ਮੰਡੀ ਕੁੱਲ ਲੌ ਪਹੁੰਚਜੇ ਜਾਇ॥੧੬॥ 
ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੋਊ ਨਕਟੀ ਕਹਾਵੈ। ਤਿਹ ਥਾਂ ਜਾਇ ਦਿਨ ਕਟੈਂ ਸੁਖਾਵੈ। 
ਐਸੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕਟੇ ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਮੇਂ॥੧੭॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਜੋਉ ਬਚਜਯੋ ਇਸ ਮੌਤ ਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਹਾੜੀ ਔਖ। 
ਕੀਰਤਪੁਰ ਫਿਰ ਆ ਪੁਜੇ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਿਓ ਚੌਖ”॥੧੮॥ 
ਛਠੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖ ਚਿਠੇ ਸਿੰਘਨ ਭਯੋ ਮਿਲਾਨ। 
ਜੋ ਬਚਿਓ ਅੰ ਮਰ ਗਯੋ ਆਈ ਤਬਹਿ ਪਛਾਨ॥੧੯॥ 

('...ਉਨ ਕੇ ਸੀਸਨ” ਬੁਰਜ ਉਸਾਰੇ') 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਸੁਨ ਫਿਰ ਸਬਹਨ' ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਆਈ ਥੀ ਬਿੱਧਨ'“ ਰਾਤ॥ 
ਜੇ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਪੁਜੇ ਸੁ ਬਾਂਚੇ। ਕਛੁ ਕੁ ਮਾਝੇ ਵੜ ਲੁਕ ਮੁੜ ਹਾਚੇ”॥੧॥ 
ਅੰ ਜੁ ਪੜੋਲ ਫੜੇ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਪਹਾੜਨ ਸੈਂ ਰਹੇ ਹਾਰੇ। 
6 ਝਾਕ) > ਡਟ /ਉਛ ਆਇ ਮੱਟ ਕਾਂ ਸ਼ਾ ਲੈਂਦੋ/ = ਤੰਨ ਕੰਡੇ, ਟੁੱਖ /ਦੱਤਾ/ ੪ ਕਲਨੇ; ਕੰਲ ਕੇ ਲ੍ਣ 
ਵਾਲ਼ਾ ਨੱਡ/ ੫ ਸਟਾ ਲੁਟ) ੬ ਝਣਤਗ, ਸਕਲ ਰੂਪ (ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਸ਼ ਸਣਾ /ਨਆ?)/ - ਥੌਤੇ ਲਹਤ/ 

£ /ਲੈਠਾਂ ਏ/ ੯ ਸ਼ਠਆਂ ਏ/ 5੦ ਅੱਖ /ਨਆਨਕ/ 55 ਅਰਤ ਆਏ, 
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ਬਹੁਤੇ ਜੇਹਲ' ਬਸੋਲੀਅਨ ਕਰ ਕੇ। ਹੱਥ ਹਥੋਂੜੀ! ਗਲ ਟੰਕ ਭਰ ਕੇ॥੨॥ 
ਪਾਸ ਨਿਬਾਬ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਨ ਕੇ ਸੀਸਨ ਬੁਰਜ ਉਂਸਾਰੇ। 
ਬਚੇ ਸਿੰਘ ਕਿਛ ਹਿੱਸਾ ਥੋਰਾਦ। ਰਹਯੋ ਨ ਤਿਨ ਪੈ ਚੜ੍ਨੋ ਘੋੜਾ॥੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਜੋ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਇ ਕੈ ਤੀਨ। 
ਇਨ ਪੈ ਘੋੜੋ ਜੋ ਬਚਯੋ ਬੀਜ ਮਾਤ੍ਹਂ ਗਿਨ ਲੀਨ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਉ ਕਹੈ, ਮੋਏ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ।' ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਭਏ ਮਾਰ।' 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ “ਚਾਲੀ ਸਾਰੇ। ਤਿਨ ਮੈਂ “ਬਚੇ ਛੇ ਸਤ ਕੁ ਸਾਰੇ'॥੫॥ 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਦਲ ਆਹਿ ਪਚਾਸ”। ਤਿਨ ਮੈਂ ਭਯੋ ਚਾਲੀ ਕੋ ਨਾਸ।' 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਹੋਤੇ ਘਨੇ। “ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੂਏ ਗਨੇ'॥੬॥ 
ਸੋ ਲਿਖ ਦੀਨੀ ਜੋ ਹਮ ਸੁਨੀ। ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਗਿਨਤੀ ਗਨੀ। 
ਜੋ ਮੁਹਿ ਪਿਤਾ ਥੋਂ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਯੋ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਉ ਲਿਖਾਯੋ॥੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

੯੦ਸੰੰਮਤ ਨਾਰਾਂ ਸੈ ਹੁਤੋਂ ਉਪਰ ਤੀਨ ਸੁ ਸਾਲ| 
ਘੱਲੂਘਾਰੋ ਵਡ ਕਰਯੋ ਤੁਕਰਨ ਸਿੰਘਨ ਨਾਲ॥੮॥ 

ਸਾਖੀ ਲੱਖੂ"ਐ "ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਕੀ 
('ਐਸੀ 'ਦਕੌੜਾ ਮਲ ਕਰੀ ਲਖੂ ਬਾਬ ਬਣਾਇ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਗਰਰੋ"' ਵਧਯੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤਬ ਮਾਰ। 
ਕਹਿ, 'ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸੰਭਾਰ"'॥੧॥ 

5 ਹਲ ਤੋਂ ਤੱਨਾ ਲੰ ਕੈ ਹਲ ਤੋਂ ਕੁਦਾਲ (ਕਟ?) ਲੈ ਕੇ (ਜਨ ਵਾਹਣ ਤੇ ਲੌਤਣ ਲੱਗ ਈ)/ ੨ ਕੁਦਾਲ; 
ਨਡਾਸ਼ਾ/ ੨ ਲੰਤਾ/ # ਨ7ਨ#ਦੁ ਹ ਅਸਲੋਂ ਥੌਤੋ/ ੫ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਲ ਨਨ) ੬ //ਨੈਨ੍ਹਾਂ /ਵਿਲ? ਛੇ ਸੱਤ 

ਹਜ਼ਾਰ ਲਲੋ/ ੭ ਘੰਜਾਹਾ ਹਜ਼ਾਰ/ ੮ ਦਾਲਾਂ ਹਲ਼ਾਰ/ ੯ ਨਨ ਹੱਏੋ /ਨਿਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਦ/ 5੭ 5੮੦੨ /ਨੋਕਆੰ 

(5੭੪੬ ਠ?)/ 65 ਲਥਘਆਂਤ ਰਾਏ ਖਤ ਸਸ਼ਘਤੇ ਟਾ ਭਰਾ/ 9੭ ਸਾਹ ਨਵਲ ਸਨ ਝਹਾਏਰ 

ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਤਰ/ 9= ਦੀਵਾਨ ਕੱਤਾ ਅੱਗ ਲਹੱਚ ਦੇ ਨੁਲੌਦਾਨ ਆਨ ਆ ਦਾ/ਏਹ ਏੰਵਿਨ; ਸੰ 
ਭੂ ਦਾ ਭਨਤ ਤੈ /ਸੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਾਟੈਕਾ ਆ ਖਾਲ਼ਨਾ ਪੰ /ਵਚ /ਇਹ ਮਨਾ ਅੱਭ' ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹ ਆ 

/ਏਸ਼ ਦਾਤ ਏੱਹਾਨਆਂ ਦਾ ਫੰਜ ਟਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੱਟ 9੭੫੨ 2? (ਸੰਤ 5੮954 /ਵਚ ਹੌਣਾਂ/ 
ਅਲ ਕੱ. ਦਾ 

੧੪ ਹੰਕਾਰ, 9#/ਤ#ਨ/ 9੫ ਸੰਭਾਲ ਕ&/ 



੪੦੮ ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ 
ਲੱਖੂ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਸਿਰ ਆਈ ਬੁਰਾਈ ਦੋਇ। 
ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ ਕਯਾ ਉਨ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਹੋਇ॥੨॥ 
ਹੈ ਭਾਵੀ ਕੋ ਭਾਵ” ਯੋ ਬਡ ਪਾਪੀਓ' ਪਾਪ ਕਰਾਇ। 
ਭਾਰੋਂ ਭਾਰੋ ਹੁਇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਥੇੜੋਂ ਭਰਯੋ ਡੁਬਾਇ॥੩॥ 
ਔਰ ਕਹਣ ਤਿਸ ਕਯਾ ਕਹੋਂ ਗੁਰ ਕਹਨੋਂ ਦੀਓ ਹਟਾਇ। 
ਗੁੜ ਕਹਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੁਨਯੋ, “ਮਿਠਾਈ ਦੀਯੋ ਅਖਾਇ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਲੱਖੂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿਵਾਯੋ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਨੂ ਕਹਿਵਾਯੋ। 
'ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਂਨ। ਤਾਂਹਿ ਕਰਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ॥੫॥ 
ਗੰਥ ਪੋਥੀ ਹਥ ਆਵਹਿ ਵਾਹਿ। ਮਧ ਦਰਿਆਇ ਡੁਬਾਵੈ ਤਾਂਹਿ। 
ਕਹਿ, 'ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਮਿਟਾਊਂ। ਮੈਂ ਭੀ ਖੱਤ੍ਹੀ ਤਊਂ ਕਹਾਊਂ'॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਯੋ ਭਈ, ਸੁਨੀ ਬਾਤ ਦਰਗਾਹਿ। __ 
ਤੌ ਪਾਰਖਦਾ! ਕਰਤੇ ਪੁਛੈ, 'ਯਹ ਕਜਾ ਭਈ ਰਜਾਇ?'॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਪਾਰਖਦ ਐਸੀ ਕਹੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਨਿੰਦਸਾ ਜਗ ਭਈ। 
ਤੁਮ ਤਾ ਕੋ ਕੁਛ ਵੱਟਾ“ ਨ ਲਾਯੋ। ਯੋ ਅੰਧੇਰ ਹਰੈ ਜਗ ਮੈਂ ਆਯੋ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਅੰਧੇਰ ਘਰ ਦੀਪ ਹੁਇ, ਮਧ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਅਕਾਸ਼। 
ਤਿਮ ਥੀ ਬਾਨੀ ਨਾਨਕਹਿ, ਸੁਨ ਜਗ ਹੋਤ ਪੁਕਾਸ਼ '॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਕਰਤੇ ਨੇ ਯੌਂ ਫੁਰਮਾਈ'। ਨਿੰਦਕ ਦਿਹੋਂ ਸਜਾਇ ਬਨਾਈ। 

ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸੋ ਤਿਸੈ ਭੁੰਚਾਵੈਂ। ਤੁਰਤ ਸੁ ਤਿਸ ਹੀ ਅਗੈ ਲਿਆਵੈ'੧੦॥ 
ਜਬ ਕਰਤੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਹੀ। “ਕਰਨੇਹਾਰਨ ਵੈਸੀ ਨਈ। ਲਾ ਰ 
ਖੜੋ ਕਰਾਯੋ ਕਾਬਲੋਂ ਸ਼ਾਹਿ। ਸੋਉ ਤੁਰਾਯੋ ਲਹੌਰਹਿ ਰਾਹਿ॥੧੧॥... 
ਜਿਮ ਕੰਟੇ ਸੋਂ ਕੰਟਾ ਨਿਕਾਰਨ”। ਤਿਮ ਤੁਰਕਨ ਕੂੰ ਤੁਰਕ ਸੁ ਗਾਰਨ॥੧੨॥ 

9 ਹੱਣਨ ੨ ਲਭਾਵ/ ਤ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੜ' ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਕਾਂਹਣ ਲਈਂ ਮਜ੍ਲ਼ੂਰ ਕਰ /ਦੱਤਾ/ # (ਸੰ? ਪਰਸੰਦ 
/ਵਸ਼ਨੁੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਾਰ? #ਨ੍ਹਾਂ /ਵਲਂ ਅਨ ਮਕੰਏ ਹਨ (/ਏੋਟ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਦਾਂ ੜੱ ਕਰਤਾਰ ਨੇਂ ਆਛਿਆ)/ ੫ ਆਟਾ 

(ਨਾਂ ਕੱਤਾ) ਦੰਡ (ਨਾ /ਦੈਂਤਾ)/ ੬ ਭੰਨਣ ਲਈਂ (ਕਾਂਹੰਦੇ ਹਾ?/ ੭ ਕਰਨਹਾਰ (/ਹੌਣ? ਨੰ ਲਨ ਤਨਹਾਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਠਣੱ# ੮ ਕੱਢਦੇ ਹਨ (/ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨਲ ਕੱਡਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ)?/ ੯ ਨਾਲਣ), ਮਰਨ? 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਠਾਂ ਸੈ ਚਰੋਤੈ ਉਠਜੋ ਉਪੱਦਵਂ ਧਾਇ। 
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹਿਂ ਕੋ ਮਾਰਿ ਕੈ, ਆਯੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹਿ“ ਉਸ ਬੇਟਾ ਥੋਊ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਗਏ ਥੇ ਦੋਊ। 
ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦਿਲ ਤਿਨ ਕੇ ਬਸੀ। ਆਇ ਲਹੌਰ ਤਬ ਉਨ ਨੇ ਖਸੀਂ॥੧੪॥ 
ਲੱਖੂ ਕਾਬਲੀ ਸੋਂ ਮਿਲ ਪਯੋ। ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਭੀ ਉਨੈਂ' ਮਿਲ੍ਯੋ। 
ਯਹੀ ਬਿਧੀ ਤਬ ਲੱਖੂ ਆਈ। ਯੋ ਕਰਤਾਰ ਸੁ ਬਿਧੀ ਮਿਲਾਈ॥੧੫॥ 
ਵਜ਼ੀਰ ਕਮਰਦੀਨ? ਸੂਰਹ ਅਲੀ। ਸਾਥ ਜੈਪੁਰੀ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। 
ਸਾਥ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਅਰ ਫੌਜ ਆਈ। ਸਿਰਹੰਦ ਲੰਘ ਸੋ ਪੜੇ ਅਗਾਂਹੀ॥੧੬॥ 
ਸਿਰਹੰਦ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਨੀ ਤਕਾਈ। ਸਾਠ ਕੋਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਈ ਧਾਈ। 
ਘਾਟ ਔਰ ਤੇ ਸੋ ਲੰਘ ਪਰਜੋ। ਡੇਰੋ ਸਿਿਹਿੰਦ ਢਿਗੇ ਆਇ ਕਰਯੋ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿਹਿੰਦ ਦੌੜ ਤਿਨ ਜਾ ਮਲੀ ਮਧ ਲਯੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੋ ਲੂਟ। 
ਤਹਾਂ ਥਾਇੰ ਸੀ ਫਿਰ ਲੜੀ, ਦਿਨ ਬਾਈ ਲੌ ਜੂਟ'॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ੍ਰਿਹਿੰਦ ਤੋਪ ਹੁਤੀ ਜੋ ਰਹੀ। ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕਰੀ ਸੋ ਸਹੀ। 
ਕਰ ਕੇ ਇਕਨੀ ਦਈ ਚਲਾਈ। ਮੁਯੋ ਕਮਰ-ਦੀਂ ਗੋਲਾ ਖਾਈ॥੧੯॥ 

5 ਨੰ/ਤ 5੮੦੬ (5੧੭੬੭ ਣ4/ ੭ ਅੰਨ ਜ਼ੁਲਮ (ਕਰਨ)/ 2 ਅਸਲ ਨ%' ਤਹਮਾਨ੫ ਕੁਲਾੰ ਖਾਂ; 
/ਇਆਾਨ' ਕੁਲਾੰ ਦਾ ,ਤਰ, ਲੱ #ਰਾਸ਼ਾਨ /ਵੇਚ`9੬੮੮ ਏ 'ਦ ਖੰਦਾ ਨੋਇਆ/ 5%੬੬ ਲੀ /ਵਚ ਸ਼ਫਵਾੰ 

ਸਨਦਾਨ ਨੂੰ /ਜੈੱਤ ਕੰ ਛੰਰਾਨ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲੌਠ /ਨਆ ਅਤੇ 5੭੩੯ ਈ /ਵਚ /ਹੰਏੁਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ਝੜ੍ਹਾਣੰ 
ਕਾਂਦਾ/ /ਇੱਲੀਂ ਨੂੰ ਸੜ ਲਾੱਟਆ ਤੇ ਕਤਲਆ ਕਰਵਾਇਆ/ 9੭੪੭ 0 /ਵੋਚ ਕੁਜਾਨ ਟੇ ਨੇੜੇ ਕਤਲ 

ਹੱਇਆ/ /ਇਸ਼ ਦਾ ਮਕਾਸ਼ਰਾ %ਸ਼ਹਦ' /ਵੇਚ ਹੰ/ ੪ ਆਹਮਦ ਸਾਹ ਅਲਦਾਨਾ ਏੱਰਾਨਨ ਨਾਦਰਸਾਹ ਦਾ 

7ਆ/ਤ, ਲੈ ੭੪੭ 2? /ਵੋਚ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤ /&ਛੱ ਕੰਗਾਲ ਕਾਲਲ ਦਾ ਲਾਦਸ਼ਾਹ ਕਣ /ਨਿਆ/ 

/ਏਸਾ ਨੈ 5੭੪੭ ਇੰ ਤੱ'₹%੬੭ ਈਂ ਤਕ ਜਾਲ ਤੇ /ਹਿੰਦਾ ਓੱਤੇ ਅਨ ਹਮਲੇ ਕੱਠੇ ,ਨੈੱਥਾਂ ਤੇ ਲਹਤ ਸਲਆ 

ਕੱਠੇ ਆੰਨਤਨਰਾ ਦਾ ਲੋਅਦਲਾੰ ਕਾਤਾੰ ਅਤੇ ਡੀੰ ਹਾਂਰਮੰਦਰ ਸਾਂਹਲਾ ਨੂੰ ਬਾਦੂਦਾ ਨਾਲ ਓਡਾਾਲਆ/ ਆਖ਼ਰ 

52੭੨ ਇੰ /ਵਚ' ਮਹ /ਨ%/ ੫ ਆਂਹਨਦਸ਼ਾਹ ਟੁੱਰਾਨੀ ਏਾ ਝੋਟਾ ਸੋਂ 9੭੫੫ ਣ? /ਵੇਚ ਲਾਹੌਰ ਟਾ 

ਨਵਰਨਰ' ਸਾੰਣੇਆ/ /ਏਸ ਨਾਲ ਨੱਆਂ ਦਾ ੧੭੫੬ 2 /ਵੋਚ ਸੰਨ ਗੋਂਇਆ ਤੇ /ਏਹ ਲਾਹੱਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ 

ਨੱਠ /ਨ%/ /ਏਸ਼ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 5੭੯੨= 2 /ਵੋਚ ਗੱਇਆ/ ੬ ਲਹ ਲਈ/ ੭ ਆਹਟ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਲਾੀਗ 

_/ਲੋਸ਼ ਛਾ ਤਰ ਆੰਚ ਅੰ ੮ /#ਆਦ)/ ੯ ਲੁੱਟ &/ 
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ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ' ਸਿਆਣਾ। ਮੁਯੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਣਾ। 
ਤੁਰਤ ਲੜਾਈ ਦਈ ਮਚਾਇ। “ਧਰਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁ ਹਾਥੀ ਪਾਇ॥੨੦॥ 
ਖ੍ਰਾਸੀ ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਬਨ ਆਈ। “ਕੁੰਨਸ ਲੇਵੈ ਹਥਹ ਹਲਾਈ। __ 
ਸਭ ਫੌਜਨ ਮਨ ਉਪਜਯੋ ਚਾਇ। ਗਿਲਜੈ ਕੀ ਦਈ ਫੌਜ ਭਜਾਇ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫਤੇ ਭਈ ਤਬ ਹਿੰਦ ਕੀ ਕੀਓ ਕਾਬਲੀ ਕੂਚ। 
ਪਾਛੈ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਲਗੋ, ਗਯੋ ਲਹੌਰਹਿ ਮੂਚ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਲਹੌਰ ਆਇ ਮੰਨੂੰ ਵੜਿਓ। ਤਬ ਹੀ ਲੱਖੂ ਉਸ ਨੇ ਫੜਿਓ। ਰ 
ਤੀਹ ਲਖ ਟਕਾ ਦੰਡ ਤਹਿੰ ਚੁਕੇ। ਬੀਸ ਭਰਯੋ ਉਨ ਔਰ “ਨ ਮੂਕੇ॥੨੩॥ 
ਕੌੜਾਮੱਲ ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਦਸ ਲਖ ਟਕੋ ਦਿਯੋ ਤਿਹ ਲਿੱਖ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੱਖਨ ਉਨ ਦੁਖ ਦਯੋ। ਤਿਸ ਕੋ ਸਭੀ ਸੁਨਾਵਤ ਭਯੋ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਅਪਨੈ ਹੀ ਚਕਰੈਲਾਂ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਫੜ ਲਏ ਬਿਦੋਸ਼”। 
ਸੋਮਵਤੀ” ਨਹਿ ਮਾਰ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਹੌਰੀ ਜੋਸ਼॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੂੰ ਨਹਿ ਟਲਿਓਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰੇ। ਤੈਂ ਯੌਂ ਕੀਨੇ ਬਹੁਤ ਅਖਾਰੇ'। 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਔਰ ਸੁਨਾਈ। ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਸਯੋਂ ਜੈਸੀ ਕਮਾਈ॥੨੬॥ 
'ਘੱਲੁਘਾਰੋ ਜੈਸ ਕਰਾਯੋ। ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਮੁਵਾਯੋ। 
ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਤੈ ਕਹਣ ਹਟਾਯੋ। ਪੋਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਂ ਖੂਹ ਡੁਬਾਯੋ'॥੨੭॥ 
ਯੌ ਕਹਿ ਦੀਨੀ 'ਮੁਸ਼ਕਨ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਸਿਹਤਖਾਨੇ” ਮੈਂ ਦਯੋ ਗਿਰਾਇ। 
ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਤਿਸ ਸੀਸ ਹਗਾਯੋ। ੧੧ਔਰ ਲੋਕਨ ਤੇ ਸੀਸ ਮੁਤਾਯੋ॥੨੮॥ 
5 ੭ਇਨਿੱਦੀਨ #ਣਂ-ਨਲ-ਨਲਕਾ ਠਲਤ-/ਨੰਂਦੀ ਕਸ੍ਰੰਦੰਨ ਖਾਂ/ਇੱਲਾੰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਦਾ ਹਤਰ ਤੇ ਲਾਹੱਰ ਦਾ 
ਨਬੰਦਾਰ ਨ /ਏਸ ਨੰ ਆਹਮਟਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀਂ ਤੱਆਦਾਨੀ ਪੁਫਾਨ ਕਰ ਲਈਂ ਨ /ਟਸ਼ ਲਈਂ /ਇੱਲਾੰ ਏ 

ਸ਼ਾਟਲ਼ਾਹ ਨੇ /ਟੈਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ /ਏਸ਼ ਦੀ ਸਾਂ ਸਾਹ ਨਵਾਲ ਨੂੰ ਨੁਲਾ ਧਮਆ? ਦੀਵਾਨ ਕੱਤਾ ਮੱਚ ਦੇ ਕਹਿਣ 
ਘਰ /ਨੰਘਾਂ ਈਂ ਅੱਦਦਾ ਤਾ ਹੱਠੀ/ ਭਨ: /ਨੱਘ ਨੇ ਨਾਹ ਨਵਾਲ ਦਾ /ਸਨ ਵਾੱੋਅ; ੫ਰੰਦੂ ਕੱੜਾ ਅੱਲ ਏ 

ਮਰਨ /&ਡੱ' ਆਹ ਨ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਂ ਨਿਆ/ ਆੰਚ ਮੰਨ ਨਕਾਰ ਯੰਡਦਾ 9੭੫੧ ਣੰ. /ਵਚਾ 
4ਤ ਤੱ/ਡੱਕਾ ਕੇ #ਹ /ਨਿਆ? - ਫੱਟੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਪਾ /ਨਿਆ/ = ਸ਼ਲ ਦਾ ਲਵਾਲ ਹੱਲ /ਹਲ਼ਾ 
ਕੰ ਦੇਦਾ/ ੪ ਡਟ ਕ/ ੫ ਨਾ ਮਕਾੰਂ (ਝਾਕੀ ਲੀ ਰਕ# ਨਾਂ ਦੇ ਆਕਆ)/ ੬ ਦਾਕਗ, ਨੱਕਰ/ -੭ ਬਦਲੇ 

/ਲਨਾਂ /ਕੋਲੇ ਕਸਰ ਦੇ/ ੮ ਨੋਮਵਾਨੀ ਅੱਨਿਆ/ ੯ ਨਨਕਾਂ ਕੱਸ /ਦੱਤਆ ਨੜ /ਨਆ/ 9੦ ਟੱਟੰਖਿਨਾ/ 
99 ਦੁਜੇ ਲੱਕਾਂ ਪਨ ਛੱਠ ਦੇ /ਸਿਨ ਤੇ ਘੇਲਾਲ ਕਰਵਾਇਆ 

ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ == “=ਦਾਲ ਤਲਲਦ== '--<<=-੮<<=- ੫===--<<- 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਕੌੜਾਮਲ ਕਰੀ, ਲਖੂ ਬਾਬ ਬਣਾਇ। 
ਜੈਸੀ ਕੀਨੀ ਥੀ ਉਨ੍ਹੇਂ ਸੋ ਉਨ ਪਾਈ ਸਜ਼ਾਇ॥੨੯॥ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਨੀ, ਤਿਮ ਯਹਿ ਦਈ ਲਿਖਾਇ। 
੧ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਪਚੋਤ੍ਹੇ ਸਾਲ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਰਾਇ॥੩੦॥ 

ਸਾਖੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ” ਕੀ 
(ਚਾਰ ਓਰ ਤਿਹ ਰੈਣੀ ਬਣਾਈ। ਇਮ ਕਰ ਰੌਣੀ ਨਾਮ ਸਦਾਈ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਦੁਖ ਲਹਜੇ, 'ਵਿਚ ਝਾੜਨ ਅੜਯੋ ਨ ਜਾਇ। 
ਲੜੀਐ ਕੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋ', ਕੀਨੀ ਸਿੰਘਨ ਸਲਾਹਿ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਚਾਹੈਂ ਸਿੰਘ ਕੰਧ ਬਣਾਈ। ਅੜਨੋਂ ਲੜਨੋਂ ਮਰਨੋਂ ਵਾਈ। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਲਿਹੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੱਲ'। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਝਾੜੀ ਹੀ ਭੱਲ'॥੨॥ 
ਜੜ ਸਯਾਨਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਫੇਰ 'ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਬਚੈ ਨ ਸ਼ੇਰ। 
ਉਹ ਭੀ ਬਚੇ ਆਸਰੇ ਝੱਲ'। ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸੇ ਕਰੀ ਗੱਲ॥੩॥ 
ਸਿੰਘ ਸਿਦਕੀਅਨ ਨੇ ਬੀਚਾਰੀ। 'ਕਿਮ ਲਰੀਐ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਝਾਰੀ'। 
ਛੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡੇ ਮੂਏ ਭੂਮ ਵਿਚਾਰ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੈਸੀ ਕੂਮ ਕੁਲਛੇਤਰੀ', ਤੈਸੀ ਢਿਗ? ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ। 
ਮਰੈ ਸੁ ਢਿਗ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸੁ ਜਨਮ ਹਜ਼ਾਰ'॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਭੂਮਕਾ ਦੇਖਨ ਚਹੈ। ਕਹੀ ਬਾਤ ਇਕ ਸਯਾਨੇ ਅਹੈ। 

$ 5੮੦੦ /ਨੈਕੁਆ (੧੭੪੮ ਈੀ2/ ੨ ਖੰਦਲ ਖਾਣੀ ਆਟੇ ਜੌਂ ਜਲ ਨਾਲ਼ ਭਰਾ ਹੱਵ ਗੜ੍ਹ ਰਾਮਰੱਟ?- 
ਆੰਨਤਸ਼ਰ ਪਾਨ ਸ਼ਾਲਲੇ ਨੇ ਲਣਾਣਾਂਨ /ਏਸ਼ ਪਰ /ਪਛਂ #ਏਕਾ /ਨੈਲਾ ਬਣਾ ਕੇ /ਏਸ ਟਾ ਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ” 
ਰਾਸਆ/ /ਟਹ ਗੁਠੂ ਰਮਵਾਨ ਲੀ ਏੇ ਨ# ਤੇ ਹੈ /ਏਹ /ਕੈਲ੍ਹਾ ਖਲਲੇ ਨੇ ਨ ਲੱਸਾ /ਨੰ% ਐਦਲੰਨਾ 
(ਭਾਹਰ) ਨੂੰ #&ਆ /ਲੈਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਲੇਂ ਦਾ ਨ ਓਹਮਗੜ੍ਹੀਆ' ਮੈ ਨਿਆ? 2 ਕੰਧਾਂ ਓਹਲੇ 
5 /ਨਸਆਨ/ਣਆਂ ਨੂੰ/ ੪ /ਵੋਚ/ ੬ ਕਰਕਸਲੰਤਰ (ਦਾ ਸਰਤੰਨ, ਕੁਠ ਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਇ ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਆਹਰ ਤੋ 

/ਏਲਾਕਾ ਲੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਟੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਸਵਤਾੰ ਦੇ ਟੱਖ਼ਣ ਵੱਲ 2 /ਏਲ /ਵੇਚ ੨੬੫ ਤਾਨਲ /ਲੈਲ਼ੇਂ ਹਨ? 
ਇਹ, 



0 
'ਪਾਂਚੇ ਸਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ। ਕੁਲਛੇਤਰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਰਚਾਏ॥੬॥ 
ਇਸ ਤੇ ਭੂਮ ਔਰ ਕਤ ਭੁਲੀ। ਇਹ ਤਜਿ ਮੋਰ ਲਈਏ ਜਹਿ ਚਲੀ। 
ਗੁਰਦ੍ਾਰੇ ਹੀ ਮਰਨੋਂ ਚਹਿਯੈ। ਔਰ ਫੌਜ ਕਿਮ ਜਾਨ ਗਵੱਯੋ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਈਹਾਂ ਸੁ ਕੰਧ ਬਣਾਇ ਕਿਛੁ, ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਕਰੋਂ ਜੱਗ। 
ਮਰੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰਗ ਸਿਧਾਰ ਹੈਂ, ਬਚ ਲਏਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਅੰਗ'॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮ ਦੇਖਯੋ ਇਕ ਅਚਰਜ ਭਾਰਾ। 
ਇਕ ਛੇਲੀ" ਊਹਾਂ ਭੁਲ ਰਹੀ। ਸੋਊ ਬਿਆਇਤ” ਊਹਾਂ ਭਈ॥੯॥ 
ਸੋਉ ਦੇਖ ਬਘਿਆੜਨ ਲਈ। ਰਹੇ ਬਘਯਾੜ ਦੁਇ ਜੋਰ ਲਗਈ। 
ਬਕਰੀ ਛੇਲੈ ਦਏ ਨ ਲੈਨ। ਐਸੀ ਦੇਖ ਬਾਤ ਸੁ ਮੈਨ'₹॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਯਹ ਸੁਨੈਂ ਨ ਗੱਲ। 
ਹਮਰੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਉਤੇ, ਮਰੈਂ ਚਰਨ ਉਸ ਤੱਲ'£॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਇਕ ।ਸੌਘ ਸਿਆਣੇ ਕਹੀ। 'ਸਭੀ ਬਾਤ ਈਹਾਂ ਮਿਲ ਅਹੀ। 
“ਪੰਚੋਂ ਸਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਨਾਏ। ਤਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਬਚਨ ਮਿਲਾਏ॥੧੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਬੇਕਸਰ, ਕੌਲ ਸਰਾ ਲੀਓ ਥਾਪ। 
ਸੰਤੋਖਸਰ ਔ ਰਾਮਸਰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੇ ਆਪ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਜੇ ਪੰਜ ਬਨਾਏ। ਇਕ ਥਾਂ ਲੀਜੈ ਕੰਧ ਚਿਣਾਏ। 
ਮਰੈ ਤੁਰਕ ਤਹਿ ਆਪੇ ਆਇ। ਗੜ੍ਹੀ ਬਨਾਓ “ਰਣ ਬੰਮ੍ਹ ਭਾਇ'॥੧੪॥ 
ਹੁਤੀ ਖੂਹੀ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਲਵਾਈ। ਤਿਹ ਥਾਂ ਲੀਨੀ ਨੀਂਹ ਧਰਾਈ। 
ਆਪੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਮਜੂਰ। ਬਡੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦਿਲ ਕੇ ਸੂਰ”॥੧੫॥ 
ਆਪੇ ਪੀਸੈਂ ਆਪ ਪਕਾਵੈਂ। ਤੇਤੋ ਬਡੇ ਸੁਦਾਰ ਕਹਾਵੈਂ। 

$ ਬੱਕਗਾੀ/ ੨ /ਵਆਟਾੀਂ ਨਈ ਨ ਪਠ/ ੨ ਨੇ ਨੰ? ੪ ਤਲੇ ਹਨ) ੫ ਪੰਜ ਸਰੰਫਰ/ ੬ ਰਣ ਖੰਡ, ਲੱਗ 
ਦਾ ਲਾਂ ਨਾਦਗਾਰ ਲਣਾੰ ਝਣਾਇਆ ਲਮਲਾ, ਨਨਾਰਾ/ (09 ਰਨਲੰਤੌਨ ਨਰ ਰਾਜ ਅਟਰ /ਇਕਾ /ਨੈਲ੍ਹ; ਲੰੰ 

੭#ਨੰਕਾ ਸਲਵਾਨ ਰੱਲੇਆਂ ਦਾ ਾਲਧਾਨਾੰਂ /ਨਹਾ (ਵੇਲ ਸਾ ਰਨਥੰਭਂਨ ਕੰ ਲਾਂਕ ਪਲਲ ੫ਤਾ&'”- ਦਾਤਾ 
੬੦9/ ੭ ਨਗ ਲਹਾਦਰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੧੩ 

ਜੋਊ ਕਰੈ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੋ ਕੰਮ। 'ਧੰਨ ਧੰਨ' ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਤਿਸੈ ਜੰਮ'॥੧੬॥ 
ਕੋਊ ਕਰੈ ਨ ਕਿਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਕੋਈ ਨ ਸੁਨਾਵੈ ਦੁਖ ਨਿਜ ਜੀ ਕਾ। 
ਕੰਧ ਬਣਾਵੈਂ ਦੌੜੇ ਦੌੜ। "ਜਿਮ ਬੱੰਦਰ ਪੁਲ ਬੰਧਤ ਧੌੜ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਚਾਰੇ ਲੰਗਾਂ? ਲੈ ਤੁਰੇ ਦਨਿਸ ਦਿਨ ਨਾਹਿਂ ਬਕਾਇੰ। 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਕਹੈ ਤਿਮ ਤਿਮ ਦੌੜ ਕਮਾਹਿੰ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੁਰਜ ਦਰਵਾਜੇ ਬਨਾਯੋ ਬਡ ਖਾਸ। ਮੰਡਯੋ” ਸੁ ਮਰਨੋਂ ਤਿਹ ਥਾਂ ਵਾਸ। 
ਜੋ ਲਭਯੋ ਕਿਛ ਖਰਚ ਸੁ ਪਾਯੋ। ਲੂਟਯੋ ਕੁਟਯੋ ਥੋਂ ਜੋ 'ਭੁਜ ਚਾਯੋ॥੧੯॥ 
“ਚਾਰ ਓਰ ਤਿਹ ਰੌਣੀ ਬਣਾਈ। ਇਮ ਕਰ ਰੌਣੀ ਨਾਮ ਸਦਾਈ। 
ਗਿਰਦੈ ਲਏ ਭੁਇ ਮੋਰਚੇ ਪੁਟਾਇ। ਖਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਗਹਰਾ' ਕਰਾਇ॥੨੦॥ 
ਆਪੇ ਪੱਟੈਂ ਆਪ ਉਸਾਰੈਂ। ਰਾਜ ਮਜੁਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੁ ਪਿਆਰੇ। 
ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕਰ ਕੰਧ ਚਿਨਾਈ। ਕਿਛਕੁ ਆਸਰੋ ਲਯੋ ਬਨਾਈ॥੨੧॥ 
ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਭਯੋ ਉਹਾਂ ਸਾਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਨ ਕੋ ਉਨ ਪੁਣ ਧਾਰੋ। 
ਔਰ ਜ਼ਯਾਦ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘ ਵੜੇ ਘਣੇ ਨਾਂਹੀ॥੨੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਖਬਰ ਭਈ ਜਬ ਤੁਰਕ ਕੌ ਲੜਯੋ ਅਚਾਨਕ ਆਇ। 
ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜਿਓ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਿਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮਲ ਸਦੀਕਾ ਨਾਲ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ। 
ਰਾਜੇ ਪਹਾੜੀ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਤੋਪਖਾਨੋ ਬਹੁ ਸਾਥ ਲਿਆਏ॥੨੪॥ 
ਤੁਰਕਨ ਤਬ ਰਨਗੜ੍ਹੋ ਬਨਾਯਾ। ਰੌਣੀ ਦੁਵਾਜੇ ਸਨਮੁਖ ਧਕਾਯਾ। 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਤੁਰਕਨ ਪਾਈ ਹਮ ਪੈ ਭਾਰੀ'॥੨੫॥ 
ਹੋਵੋ ਸ਼ਹੀਦ ਐਂ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਭੀ ਸੁਨੀਐ ਜਗਤ ਅਖਾਰੋ”। 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਯਹ ਹੈ ਜੁੱਧ। ਛੂਹੈ ਸ਼ਸਤਹ ਤਨ ਹੋਵਗ ਸੁੱਧ'॥੨੬॥ 

9?ਵੇ' ਹਨਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਲ ਮਲ ਕੇ ਲੱਕਾ ਸਣ ਲਈਂ ਰਾਨੇਸ਼ਵਰਨ ਤੌ ਝਟਪਟ ਹੀ 
ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਅਲ ਝੰਨੂ /ਦੱਤਾ ਨ) ੭ ਲਾਹਆ!, ੫ਸ/ = ਰਾਤ /ਇਨ/ # ਆ /ਨਆ। /ਨੈਲਜ਼ਾ ਧਾਰ 7ਲਆ/ 
੪ ਭਲਾਂ (ਭਾਹਾ) ਇਤ ਚੱਕ /ਨਆ) ੬ ਗਾਹਿਨੀ ਝੂੰਘ। ੭ ਅਖਾੜਾ! ਲੱਨ? /ਏਹ ਲੱ ਵਾਂਸ਼ਾਨੇ ਸਗਤ #ਵੇਜ਼ਾ 

ਟੋਆ ਸਾਦੇ, ਪੁਨਿਨਾੀੰ ੌਲ ਸਾਵੇ? " ਝਣਹਾਂ ਆਨੇ ਪਣਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝਣਾਈਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ ਦਾ ਨ% ਚੱਟ 
/2207/ 



੪੧੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਦਸ ਸਿੰਘਨ "ਨਿਕਸਿ ਕੈ, ਰਣਗੜ੍ਹ ਲੀਓ ਛੁਡਾਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਮਾਰ ਸੁ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਬਚਯੋ ਰਲਯੋ ਪੁਨ ਆਇ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਪਾਵੈਂ। ਜਨੁ ਬਿੱਜਲ ਵਿਚ “ਘਣ ਕੇ ਧਾਵੈ। 
ਈਹਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂ ਉਹਾਂ ਲਗਾਵੈਂ। ਪੈਰ ਪਯਾਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਮ ਧਾਵੈਂ॥੨੮॥ 
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸਿੰਘ “ਜਾਇ ਪਰੈਂ। ਸਿੰਘਨ ਭੁਲਾਵੇ ਤੁਰਕ ਆਪ ਮਰੈਂ। 
ਸਿੰਘ ਏਕ ਸੋ ਸੰਪੈ ਭਾਰੀ। ਇਸ ਬਿਧ ਥੋੜੇ ਬਹੁ ਕਰਨ ਖੁਆਰੀ॥੨੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਲੁਕਯੋ ਛਪਯੋ ਕੋਉ ਸਿੰਘ ਤਬ ਝਾੜਨ ਖੱਡਨ ਹੋਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਉਪਰ ਆ ਪਰੋ, ਹੋਨ ਸ਼ਹੀਦੈ ਸੋਇ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ _ 

ਤਬ ਬੁਰਗਨ ਨੇ ਜਜ਼ੰਗ ਲਗਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਫੰਘੀ ਕਰੀਂ ਅਗਜੇ ਪਾਈ। 
ਮਧ ਖਾਈ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਸੁਰੰਗ ਅਗੈ ਨਹੀਂ ਚਲਨੇ ਦਹੇ॥੩੧॥ 
ਲੜ ਕੇ ਮਰਨੋਂ' ਡਰੈਂ ਸਿੰਘ ਨਾਹੀਂ। ਖਰਚ ਗਯੋਂ ਮੁਕ ਗਮ ਭਯੋ ਤਾਹੀਂ। 
ਬਹੁ ਭੀੜ ਤਹਿਂ ਤੁਰਕਨ ਪਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਬਾਤ "ਮੌਤ” ਲੈ ਆਈ॥੩੨॥ 
ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। 'ਨੱਠ ਗਏ ਪਤਿ ਜਾਇ ਹਮਾਰੀ। 
ਲਰ ਕੇ ਮਰਨ ਬਾਤ ਹੈ ਖੂਬ। ਜਗ ਮੈਂ ਸਾਕੋ ਹੋਗ ਅਜੂਬ॥੩੩॥ 
ਕਰ ਕੇ ਹੱਲਾ ਦਇਕ ਵਲ ਪਾਹੋ। ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਸਿਰ ਸੀਸ ਲਗਾਹੋ। 
ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੈ ਮਰੋ। ਤੁਰਕਨ ਸਿਉਂ ਯੋਂ ਜੁੱਧੋ ਕਰੋ'॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਰ ਹੱਲਾ ਤਿਨ ਪਰ ਪਰੇ ਲਯੋ ਮੋਰਚੋ ਮਾਰ। 
ਹੁਤੋਂ ਜੋ ਦੀਨਾਗਾਗ ਕੋ ਸੋ ਪੈ ਕੀਓ ਖੁਵਾਰ॥੩੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੇਰ ਸਦੀਕੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਯੋ। ਬੀਸ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਤਿਨੇ ਨ ਸੰਭਾਰਜੋ। 
ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਬਡ ਜੋਧੇ ਭਾਰੇ। ਪੀਤੀ ਪਾਹੁਲ ਉਨ ਖੰਡੇ ਦੁਧਾਰੇ॥੩੬॥ 

5 /ਨੈਕਲ ਕੰ/ ੭ ਲੰਗ ਦਾ ਸੰਦਾਨ ਥਾਲੀ ਕਰਵਾ /ਨੈਆ/ ਤੇ ਛੌਰ/ £ ਝੱਦਲ; ਆਨ ਸਦਲਾਂ /ਵੇਲ /ਨੇਜਲਾੰ 
ਖਲ ੫ ਸਾ ਦੋ: ਧਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾ ਪੰਦੋਂ / ੬ ਫੱਲ ਲਹਤਾੰ ਹੁੱਦੀਂ ਹ/ ੭ ਹੰਨਾਂ ਹੋਂ ਨਈਂ /ਨੱਆਾਂ ਦਾਂ ਨੱਲ 

ਨਵਾ ਹੰ ਗਈ), ਜਾਂ/ਨੈਘਾਂ ਅਨਨਾਰ ਓਨਾਂ ਦੀਂ ਮੱਤ ਲਨਾਂ ('ਵੈਨਨ? ਨੰ ਇੱਸ ਲੈ ਆਣ ੮ /ਏਕਂ ਪਾਲੇ ਸਾ 
#ਫੰ/ __ 'ਆਨਤਨ .- ਸੌਤਲਂ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੧੫ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਸ ਬਿਧ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰਤ ਲੜਾਈ ਹੋਇ। 
ਸਿੰਘ ਨ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੁਕੈਂ, ਇਕ ਮਰੇ ਵਰੈਂ!" ਆਇ ਦੋਇ॥੩੭॥ 
ਸਿੰਘ ਸੁ ਮਰ ਮੁਕੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਓਗਲ” ਨੀਰ। 
ਲੁਕੇ ਛਪੇ ਜੇ ਢਿਗ ਹੁਤੇ ਆਇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਵੜੈਂ ਤਤਬੀਰ॥੩੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨੈ ਸਿੰਘ ਮਰੈੱਂ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਤਿਮ ਤਹਿ ਵਰੈਂ=। 
ਜੋ ਕੋਊ ਸਿੰਘ ਨ ਵਰਨੇ ਪਾਵੈਂ। “ਦੌਤ ਪੀਸ ਚੌਫੇਰੇ ਧਾਵੈਂ॥੩੯॥ 
ਕਹੈ', 'ਮਰੈਂਗੇ ਉਨ ਕੇ ਸਾਬ। ਉਨ੍ਹੈ ਦਿਖਾਵੈਂ ਮਿਲ ਹਮ ਹਾਬ। 
ਜੇ ਉਨ ਕੌ ਹਮ ਕਰੈਂ ਨ ਸਾਥ। ਗੁਰ ਦੁਗਾਹ ਕਯਾ ਦਿਖਾਵੈਂ ਮਾਥ'॥੪੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਮਰੇ ਦੁਇ ਆ ਰਲੈਂ, ਤੁਰਕਨ ਲਖੀ“ ਯਹ ਰੀਤ। 
ਬੁਰਜ ਉਸਾਰ ਖਾਈ ਪਟੀ ਛਡਯੋ ਨ ਰਸਤੋ ਕੀਤ॥੪੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਲੌ ਸਿੰਘ ਵੜਤ ਥੇ ਧਾਈ। ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੋ ਲੈ ਭੀ ਆਈ। 
ਸਿਖ ਵੜਨ ਤੇ ਜਬ ਉਨ ਘੇਰੇ। ਸਿੰਘਨ ਲਖਯੋ ਮਰਨ ਆਯੋ ਨੇਰੇ”॥੪੨॥ 
'ਮਾਰੋ ਮੁਰਚਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਆਯਾ'। ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਮਤੇ ਯੋ ਠਹਿਰਾਯਾ। 
'ਮਾਰੋਂ ਮਰੋਂ ਐਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੇਹੁ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋ “ਟੋਲ ਮਰੇਹੁ'॥੪੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬੈ ਖਾਲਸੋ ਯੌ ਮਥੀ, ਤਹਿੰ ਵੜਯੋ ਸਿੰਘ ਇਕ ਆਇ। 
ਉਨ ਆਨ ਐਸੇ ਕਹਯੋ, 'ਇਹ ਮੋਰਚੋ “ਸਿੰਘਨ ਵਾਇ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਤੁਖਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋਇ। ਦੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਛੇਕ ਥੋ ਸੋਇ। 
ਸੋ ਆਇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪੈ ਰਹਾ। ਸਿੰਘ ਸੈਂਕਰੋ"” ਉਸ ਸੰਗ ਅਹਾ॥੪੫॥ 
“ਤੇ ਸਿੰਘ ਯੋ ਅਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। 'ਹਮ ਭੀ ਮਰੈਂ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਨਾਰੇ”। 
ਜੇ ਤੁਮ ਹਮ ਕੋ ਲੇਵੋ ਮੇਲ। ਆਇ ਰਲੈਂ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਗੈਲ'॥੪੬॥ 

9 ਆ ਵੜਦੰ (/ਏਕ ਮਰਨ ਦਾ ਲਾਂ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦ)/ ੭ ਉਪਰ ਆਈ /ਨੱਲ ਲਾਂ /ਨਿੱਲ ਸਮ /ਵੇਜ਼ ਫੁੱਟ ਕੇ 

/ਨਕਲਾ ਤਰਾਵਤ' .%/ ੨ ਆ ਫੜਦੇ/ # ੰਦ ੭ੰਹਦੇ ਹੱਏਂ/ ੫ ਵੇਖ ਲਲਾੰ/ ੬ /ਕੋਧਠੇ /ਕਤੇ/ .੭ ਨਤ/ 

< ਵੱਡ ਕੇ ਆਰ /ਏ5/ £ ,ਸਆਂ ਦਾ ਹੈ (ਇੰਨਾ ਝੋਨੇ ਲੀ ਫੌਜ /ਵੋਚ ਲੱਲਾ /ਨਘ ਦਾ ਸਥਾਂ ਦੈੱਸਆ?/ 
9੦ ਸੈਕਤੇ ਨੰਆਂ ਹੰ/ 55 ਨਾਲ 20 "ਉਨ /ਨ੫ ਨੂੰ ਜੱਹਾ /ਨਘ ਨੰ /ਕੈਹਾ/ 
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“ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ, 'ਅਬ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਹਮੈਂ ਸੰਗ ਮੇਲਾ। 
ਯਹ ਬਦਲੋ ਤੁਹਿ ਦੇਵੈਗੋ ਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਖਾਲਸੇ ਤੁਮ ਹੁਇ ਫੁਰੂ"॥੪੭॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤਿਨ ਕਹਯੋ, 'ਅਬ ਆਪ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੰਭਾਲ। 
ਅਬ ਹਮ ਅੰਦਰ ਵੜੈਂਗੇ, ਮਰੈਂ ਸੁ ਪੰਥਹਿ ਨਾਲ'॥੪੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ। 'ਹਮ ਕਬ ਖਾਲਸਯੋਂ ਟੁਟਨ ਚਹਜੋ। 
ਹਮ ਭੀ ਰਲੈਂਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸੋ “ਟੂਟੀ-ਗੰਢਨ-ਵਾਲ'॥੪੯॥ 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। ਬੰਧ ਤੀਰ ਘੱਲੀ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। 
'ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਇ। ਤੌ ਆਨ ਪਰੈਂ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਰਨਾਇ॥੫੦॥ 
ਸਿੰਘਨ ਲਿਖਯੋ, 'ਅਬ ਮਿਲਨੇ ਵੇਲਾ। ਟੂਟੇ ਫੂਟੇਦ ਕੋ ਹੋਵਗੁ ਮੇਲਾ'। 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬੇਗ ਦੀਨ ਕਹਯੋ। 'ਹਮਰੋ ਹਿਸਾਬ ਅਬੈ ਕਰ ਦਿਓ'॥੫੧॥ 
ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਇ ਸੁ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਇ। ਵੜਯੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜਾਇ। 
ਜਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਵੜਾ। “ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਜਨੁ ਪਾਣੀ ਪੜਾ॥੫੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਦਰਤ ਯੌ ਭਈ, ਕਰਨ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਕਾਜ। 
ਵੜੈ ਮੁਲਤਾਨੈ ਆਇ ਸੋ, “ਪੁਤ ਖਾਨੂ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਤੁਰਕਨ ਅਪਨੀ ਪੜ ਗਈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ। 
ਤਬ ਕੌੜਾ ਮਲ ਬਾਤ ਬਨਾਈ। 'ਸਿੰਘਨ ਲਈਏ ਸਾਥ ਰਲਾਈ'॥੫੪॥ 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਭੀ “ਸ਼ਾਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਮੀਰ ਮੰਨ੍ਹੰ ਕੇ ਗਿਣੀ ਹਜੂਰੀ। 
ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਤੇ ਲਯੋ ਕਹਾਇ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਲਏ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੫੫॥ 
ਮਾਝੋ ਪੱਟੀ ਸੰਗ ਲਏ ਰਲਾਈ। ਆਧੀ ਸਿੰਘਨ ਲਿੱਖ ਦੁਆਈ। 
ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਜੋ ਗੁਰ ਚੱਕ” ਵਾਲੇ। ਲਿਖਾਇ ਦੀਏ ਰਾਮਰੌਣੀ ਨਾਲੇ॥੫੬॥ 

6 ਫਨੰਗਨ &ਰਾ ਹੌਫੋਗਾ/ > (ਆਲਸ) ਟੁੱਟੀ ਨੰਢਣ ਵਾਲਾ ਨੰ: ੨ /ਵੋਛਤ), ਅੰਡਨ ਹੱਟ/ # ਲਾਣੰ ਤੁਰਕਾਂ 

/ਨਰ ੫ਣਾ 2 /ਨ% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਆਂ ਆਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆ? ਪੇ ਖਾਨ ਝਹਾਦਨ ਸ਼ਕਗੀਆ ਖ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤਰ 

ਡਾਹ ਨਵਾਲ਼/ ੬ ਨਵਾਗੀੰ/ਦੱਤ ਹਾਂ/ਵੋਚ ਹਾਂ/ਲਾਈੀ ੭ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰ੭ਟਾਸਪਰ, ਤਾੰ ਆ ਤਨਰ/ 
“ ਬਾਹਰਲੇ /ਨੈੱਘਾਂ (ਜੱਸਾ /ਨੰਘ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵੱਲਆ? ਨੰ /ਕੋਹਾ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਹਾ ਬਾਮ ਜੂ ਭਲ ਨ ਵਿਨ ਨ ਮਸ਼ਬੂਹ) 
ਠੇਕੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਭਏ, ਵੜੇ ਸੁ “ਵਖਤ ਜ਼ਰੂਰ॥੫੭॥ 
ਰੜਲ ਜਿੰਘ ਵਜੋ ਸਜੀ ੨ਬਿੱਧਨ ਲੋਕਨ ਪਾਸ। 
ਆਗੈ ਸੋਉ ਸੁਨਾਇ ਹੈ, “ਖਾਨੁ ਕੋ ਸੁਤ ਨਾਸ਼॥੫੮॥ 
ਇਮ ਰਾਮਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਲੜੇ “ਪੰਜ ਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਸਾਲ। 
ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਮ ਆ ਮੁਆ, ਸੋ ਆਗੈ ਸੁਨੋ ਹਵਾਲ॥੫੯॥ 

ਸਾਖੀ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ 
('...ਕੌੜਾ ਮਲ ਬਹਾਦਰੀ ਖਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੀਨ') 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਕਿਛਕੁ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਹੁਏ ਸਿਖ ਕੌੜਾ ਮਲ ਜਾਣ। 
ਚੜ੍ਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਪਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਰਖ ਤਾਣ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਹਾਂ ਖਾਲਸੋ ਦਿਵਾਨ ਸਜਾਵੈ। ਕੌੜਾ ਮਲ ਨਿਤਪੁਤਿ ਤਹਿੰ ਆਵੈ। 
ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਨੈ ਔਰ ਸੁਨੈਂ ਅਰਦਾਸ। ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਦਏ ਖਾਲਸੇ ਪਾਸ॥੨॥ 
ਲੈ ਆਗਜਾਂ ਪਾਸ ਸਿੰਘਨ ਬਹੈ। ਫਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ। 
ਨਿਤਪੁਤਿ ਕੜਾਹ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਮਿਲੈ। ਨਿਹੰਗਨ ਰੁਪੱਯੇ ਪੰਜ ਦੈ ਭਿਲੈਂ॥੩॥ 
ਪੰਜ ਰੁਪੱਯੇ ਤਨਖਾਹਿ ਲਗਾਵੈ। ਤੋਂ ਹੁੱਕੋ ਪੀਣੋ ਮਾਫ ਕਰਾਵੈ। 
ਕਹੈ ਸਿੰਘਨ, 'ਹਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਸ। ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜ਼ ਫੜ ਲਯਾਊਂ ਖਾਸ'॥੪॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਬਚਨ ਪਲਟਾਯਾ”। 'ਹਮ ਚਾਹਤ ਉਸ ਮਾਰ ਗਵਾਯਾ। 
ਉਸ ਮਰਵਾਏ ਸਿੰਘ ਅਸੇਖ। ਹਮ ਕਬ ਛੋਡੈਂ ਉਸ ਕਉ ਦੇਖ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜ ਸਾਥ, 'ਖਾਨੂੰ ਸਕੋ ਭਰਾਇ। 
ਆਗੈ ਫੜੇ ਥੋਂ ਸੋ ਕਰਯੋ, ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜ਼ੈ ਵਾਇ॥੬॥ 

9 ਰਾਆਗਤ ਨ ਲੱਸਾ /ਨਘ ਨੂੰ ਨੱਘਿਆ /ਨੋਆ, ਰਾਮਗਤੂ /ਕੈਲਂ ਏੇ ਠੱਕੋਦਾਨ ਲਣ ਗਣ/ ੭ ਲੌਤ ਵੱਲ 
੭ ਵੇਲ (ਜੇ ਆਏ)/ ੨ /ਨ (ਡੱਦੋ) ਲੱਕਾਂਤੱ/ & ਮਾਨ ਲਹਾਦਰ ਦੇ ਅਤਰ (ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼) ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਲ 

ਨਾਇਆ/ ੫ ਸੰਮਤ 5੮੦੫ (5੧੭੪੮ 223/ ੬ ਲਦ/ ੭ ੬ੰਤਰ /ਵੋਚ /ਨਹਾ/ ੮ ਸ#ਤ/ ੯ ਖ਼ਾਨ 

ਨਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਭਰਾ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜ ਜਬ ਸੂਬੇ ਥੋ ਹੋਯੋ। ਲੂਟੇ ਕਟੇ ਤੇ ਸਭ ਉਨ ਕੋਹਜੋ। 
ਸੋ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਨੇ ਦੀਏ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਕੌੜਾ ਮਲ ਕੈ ਸਾਥ ਮਿਲਾਇ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੰਗ ਪਰਯੋ ਦੋਊ ਤਰਫ, ਦੋਊ ਫਤੇ ਤਕਾਇੰ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜ ਕੌੜਾ ਮਲ, ਭਏ ਦੋਨੋਂ ਸਨਮੁਖ ਆਇ॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਰਲ ਮਿਲ ਟਲ ਗਏ। 'ਕੌੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁੜਾਵਤ ਚਹੇ। 
ਤਬ ਕੌੜਾ ਮਲ ਕਰ ਗੁਰ ਆਸ। ਸਿੰਘ ਖੜਾਏ ਅਪਨੇ ਪਾਸ॥੯॥ 
ਤਬੈ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਯੋ ਜੋਰ। ਸਹੌਂ” ਕੌੜਾ ਮਲ ਘੋੜੇ ਤੋਰ। 
ਅਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵੇਲਾ। ਕਰ ਆਯੋਂ ਹਮ ਪਰ ਵਹਿ ਹੇਲਾ₹॥੧੦॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ, 'ਕਛੁ ਗਮ ਕਰ ਨਾਹੀਂ। ਨਜੀਕ ਆਵੈ ਹਮ ਦੇਈਂ ਬਤਾਈ। 
ਹਮ ਆਗੇ ਹੋ ਖਲੇ ਤਿਆਰ। ਲੇਵੈਂਗੇ ਉਸ ਤੁਰਤਹਿ ਮਾਰ'॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਲੌ ਆਇ ਨਿਵਾਜੇ ਕਹਜੋ, 'ਕੌੜੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ। 
ਅਖੈ ਤੌ ਸ਼ਸਤੁ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਅਖੋ ਤੌ ਤੁਰਕ ਸਲਾਮ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਕੌੜਾ ਮਲ ਸਿੰਘਨ ਕਹਜੋ। 'ਬੋਲਤ ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜੈ ਅਹਜੋ'। 
ਸਿੰਘਨ ਦੀਨੀ ਸ਼ਲਕ ਚਲਾਇ। ਲਗੀ ਕਲੇਜ ਨਿਵਾਜੈ ਸ਼ਾਹਿ॥੧੩॥ 
ਝਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭੁਮ ਮੈਂ ਪੜਾ। ਗੋਲੀ ਲਗੀ ਫਿਰ ਭਯੋ ਨ ਖੜਾ। 
ਏਕ ਸਿੰਘ ਤਬ ਉਤਰ ਹੁਯੋ ਖੜਾ। ਕਾਟ ਸੀਸ ਹਥ ਲੀਨੋ ਫੜਾ॥੧੪॥ 
ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਢਿਗ ਦਯੋ ਪਹੁੰਚਾਇ। ਦੇਖਤ ਸੀਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ ਵਾਇ। 
ਕਾਗਜ ਕਲਮ ਸ ਨਿਜ ਹਥ ਲੀਨ। 'ਕੋੜਾ ਮਲ ਬਹਾਦਰ' ਖਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੀਨ॥੧੫॥ 
ਜੋ ਕੌੜਾ ਮਲ ਕਰੀ ਖਾਲਸੈ ਭਲੀ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਸੋ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲੀ। 
ਆਗੇ ਸੂਨੇਂ ਔਰ ਭੀ ਸਾਖੀ “ਹਮ ਬਡਿਅਨ ਜੋ ਹਮ “ਥੀ ਭਾਖੀ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਨਾਰਾਂ ਸੈ ਛੇਓਂ ਤੈ ਭਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਨਿਵਾਜ ਬੀਰ” 
_ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇਂ ਜਿਮ ਸੁਨਯੇ, ਲਿਖਯੇ ਉਸੈ ਤਤਬੀਰ॥੧੭॥ 

9 ਕੱਤਾ ਅੱਲ ਤੋਂ /ਹੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੋ/ 2 ਨਨੂਣੰ/ ੨ ਹੱਲਾ/ # ਗੱਲੰਆਂ ਦਾ ਠਛਾੜ/ ੫' ਸ਼ਛ 
ਵੱਡਆਂ ਨੰ/ ੬ ਕਹਾਨੀ ੭ 5੮੦੬ /ਠੈਠ੍#ੰ (5੭੪੯ ਲੀ )/ ੮ ਪੁਲੱਕ /ਨਧਾਨ /ਨ% 
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ਸਾਖੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੀ 
(ਇਕ ਇਕ ਚੁੱਭੇ' ਤਾਲ ਗੁਰ ਸਭ ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਾਹਿੰ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁਲਕ ਲੂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੈਂ। ਦਿਵਾਲੀ ਬਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਲਾਵੈਂ। 
ਬੈਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੁਨੈਂ' ਸੁ ਗਜਾਨ। ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਪਰ ਲਾਵੈ ਧਯਾਨ॥੧॥ 
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਚੜ੍ਹ ਤਖਤੈ ਬਹਿ ਹੈਂ। ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਮਤੇ ਮਤੇ ਹੈਂ। 
ਸੁਬਤ”" ਖਾਲਸੈ ਹੋਇ ਅਦਾਲਤ। “ਅਸਿਖਨ ਗਾਰ ਸਿੰਘਨ ਪੁਤਿਪਾਲਤ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਤੈ ਪਾਪ ਐਂ ਦਖਾਪ ਕਰ ਲੁਟ ਕੁਟ ਨਿਤ ਲਿਆਹਿੰ। 
ਇਕ ਇਕ ਚੁੱਭੈ ਤਾਲ ਗੁਰ ਸਭ ਕਲਾ ਦੂਰ ਕਰਾਹਿੰ॥੩॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਝੜ ਜਾਏਂ'। ਹੁਤੇ ਜੁ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ਕਮਾਏ। 
ਕੋਊ ਕਮਾਏ ਕੋਊ ਲੁਟ ਖਾਇ। ਤਾਲ ਚੁਭੈ ਤੇ ਸਭ ਨਨ ਜਾਇ॥੪॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਸੁਨਹੁ ਸੁ ਤਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ੍ਹਾਇ ਜਾਇ ਜਿਹ ਪਗ ਧਰਹਿੰ। 
ਲੁਟ ਕੁਟ ਜਿਸ ਕਰੈਂ ਖਾਪ ਰਿਜਕ ਉਸੈ ਭਏ ਚੌਗੁਨੋ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲੁਟੋ ਖੋਹੋ ਹੋਇ ਜੋਊ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨ ਸਾਫ"। 
ਝੁਠਨ ਕੋ “ਤਨਖਾਹ ਕਰੈ, ਐ ਸੱਚਨ ਕਰਾਵੈਂ ਮਾਫ਼॥੬॥ 

ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੀ 
(ਮਾਰ ਮੁਯੋ ਤਹਿ ਭਯੋ ਸ਼ਹੀਦ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

”ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਦਸ ਉਪਰੇ ਫਿਰ ਆਯੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਸੱਦਯੋ ਰੁਹੇਲੇ ਨਜੀਬ ਖਾਂ, ਮੁਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿ॥੧॥ 

ਉਸਨ ਆਨੱਕ ਸੰਘਰੰ- ਕੱਣੀਂ ੧੦੭/ 2 /ਫਨਾਲ਼ ਕਠ ਕ&/ ੪ /ਕਲਾੱਵਨ ਕਲੇਨ, ਟੁੱਕ? ੫ /ਇਨਸਾਫ 

/ਨੋਨਆ/ਡ/ ੬ ਤਨਲਾਹ ਲਾਓਂਦੇ ਫੰਡ ਲੰਦੋ/ ੭” ਸੰਮਤ ੧₹$੦ (੧੭੫੨ ਣ)/ ੮ ਫਰ#ਸੰਯਰ /#ਛੱ 

9੭5੯ ਈ /ਫਚ /ਇੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲੰਠਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲੱ ੧੭੭੯ ਇੰ /ਵਚ਼ ਹਾਨ /ਨਆ/ /ਏਹ 
ਭਹਤ ਅੱਨਾਨ ਆੰ /ਲਸ਼ ਲਈ /ਏਸ ਨੂੰ ਰੰਨੀਲਾ' ਕਾਹਿਂਦੇ ਅਨ? 
" ਸ਼ਨਲ਼ਤ ਖਾਲਨਾ ਅਕਾਲ ਠੱਗੇ ਹਾ ਲੜਦਾ. ਤੇ ਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਚਾਰ ਪਾਵ" ਕੇ ਚਾਰ ਬਜੀਰ। ਦਬਯੋ ਆਪ ਤਿਨ ਮੁਲਖ ਗੰਭੀਰ। 
ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ਸ਼ਰੀਕਤ” ਕਰੈਂ। ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ਸੁ ਮਾਰੈਂ ਮਰੈਂ॥੨॥ 
ਲਖਨਊ ਮਲਯੋ ਮਨਸੂਰਹਿ ਅਲੀ। ਮਨਸੂਰੀ ਟਕੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹ ਚਲੀ। 
ਹੁਤੋ ਬਜੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮਹਿ ਅਲੀ। ਦੱਖਨ ਰੋਕ ਰਖੀ ਉਨ ਭਲੀ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਇਨ ਕੀਨੋ ਲੂਣ ਹਰਾਮ। 
ਰੁਹੇਲਾ ਗਿਲਜੈ ਜਾ ਮਿਲਯੋ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਉਸ ਨਾਮ॥੪॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁਗਲ ਗਾਜਦੀਂਤ ਮੁਹਟਨ ਲਯਾਵੈ। ਰੁਹੇਲੇ ਉਪਰ ਉਨੈਂ ਚੜ੍ਹਾਵੈ। 
ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਨਜੀਬ ਗੜ੍ਹ ਰਚਾ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਬੈਰ ਤਬ ਮਚਾ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਬ ਮਰ ਗਯੋ, ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਗਯੋ ਰੌਲਾਂ। 
ਰਹਯੋ ਨਜੀਬਹਿ ਖਾਨ ਐ ਮੁਗਲ ਗਾਜਦੀਂ ਬੋਲ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰੁਹੇਲੇ ਨੇ ਪਠਾਣ ਮੰਗਾਯਾ। ਮੁਗਲਨ ਕੋ ਵਹਿ ਚਾਹਤ ਮਰਾਯਾ। 
ਇਤ ਬਿਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਬਣਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਇਮ ਤੁਰਕ ਮਰਾਵੈਂ॥੭॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਿਚ ਲਗ ਗਯੋ ਦਾਇ। ਮਾਰੈਂ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਧਾਇ। 
ਉਇ ਦੋਊ ਭੀ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰੇ। ਖਾਲਸੋ ਉਨ ਦੁਊਅਨ ਕੋ ਗਾਰੇ“॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਾਜਦੀਂ ਸੱਦੇ ਮਰਹਟੇ, ਘੇਰਯੋ ਰੁਹੇਲੋ ਆਇ॥ 
ਤਿਸ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਕਹਿ ਪਠਾਣ ਸੁ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਉਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਯਾ। ਆਨ ਉਸੇ ਨੇ ਸੋਊ ਛੁਡਾਯਾ। 
ਲਹੌਰ ਸਿ੍ਹੰਦ ਉਸੈ ਨੇ ਮੱਲੀ। ਛੁਡਾਇ ਲਈ ਮੁਹਟੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ॥੧੦॥ 
ਗਾਜਦੀਂ ਫੇਰ ਮੁਹਟੇ ਬੁਲਾਏ। ਸੋ ਰੁਹੇਲੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਕਰਵਾਏ। ਰ 
ਰੁਹੇਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਦੇ ਪਠਾਣ। ਸੋ ਕਰ ਆਯੋ ਕਾਬਲੇਂ ਤਾਣ॥੧੧॥ 
ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਕੋ ਸੁਸਤੀ ਭਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਮਦਤ ਨ ਅਈ। 

6 ਪੋਲ, ਨੁੱਕਰ! ੫ੱਤ/ ੨ ਸ਼ਰੰਕ” ਵੈਰ #ਵਰੌਹ/ ੨ ਨਾਲੰ-ੰਦ-ਦਨ/ 9 ਰੱਲਾ-ਨੱਲ/ ੫ ਗਾਲ /ਦੰਦੇ 
ਨਨ ਕਰਦੇ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੨੧ 

ਆਨ ਕਾਬਲੀ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਪਰਿਓ। ਬਿਚ ਲਹੌਰ ਕੌੜਾ ਮਲ ਅੜਿਓ॥੧੨॥ 
_ਤਿਨ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲਿਖਯੋ ਬਨਾਈ। 'ਹਮ ਤੁਮ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਗੁਰ ਭਾਈ'। 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ। ਗਿਲਜਨ ਕੌ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਹਟਾਈ'॥੧੩॥ 

__ਦਯੋ ਖਰਚ ਕੋ ਸਿੱਕਾ ਦਾਰੂ। ਟਕੋ ਦੇਣ ਕੋ ਕੀਓ ਤਿਆਰ੍ਹ'। 
ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਤੇ ਦਯੋ ਲਿਖਾਇ। ਸੋ ਭੀ ਘਲਯੋ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਾਇ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਸ ਗ਼ਨੀਮ” ਕੋ ਮੋੜਿ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮ ਕਰ ਹੈਂ ਗੱਲ। 
ਆਕੀ ਜੋ ਹਮ ਤੇ ਰਹੈ, ਲਯੋ ਮੁਲਕ ਤੁਮ ਮੱਲ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਾ ਪਹਾਰ”। ਪੈਸਾ ਨ ਆਯਾ ਤੁਰਕਨ ਬਾਰ”। 
ਉਨ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਕਰੀ ਖੁਆਰੀ। ਮੁਲਕ ਮੱਲੋਂ ਤੁਮ ਸੱਤੇ ਧਾਰੀ॥੧੬॥ 
ਪੜੋਲ ਕਠੂਹੇ ਬਸੋਹਲੀ ਵਾਰੀ। ਲੇਹੁ ਬਦਲੇ ਤੁਮ ਦੂਣ'ੱ ਭੀ ਸਾਰੀ। 
ਉਗਰਾਹੀਐ ਪੈਸਾ ਜਿਤੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਹੈ ਪਹਾੜਨ ਮੈਂ ਇਤਨੋ ਤਾਬ'2॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੌ ਸੁ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤੁ ਭਏ, ਕਰ ਕੇ ਸੋ ਅਰਦਾਸ। 
ਡੇਰਾ “ਘਣੀਏ ਕੇ ਕੀਆ, ਚਲੇ ਕੌੜਾ ਮਲ ਪਾਸ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਆਪਸ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਰੇਂ। ਅਪਨੀ ਆਪ ਖੁਆਰੀ ਪਰੇ"। 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਯਾ। ਕੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਘਾਯਾ”॥੧੯॥ 
ਸਭ' ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋ ਬੁਰਾ। ਡੇਰਾ ਭੰਗੀਅਨ ਲੁਟਨ ਕਰਾ। 
ਯਹੈ ਬਾਤ ਭੰਗੀਅਨ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਆਗੈ ਭੰਗੀ ਚਲੇ ਪਰਾਈ"॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

_ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਭੰਗੀ ਭਜੇ ਸਿੰਘ ਪੜੇ ਲੈ ਬੀਸ””। 
ਇਮ ਕਰ ਏਈ ਸਿੰਘ ਭੇਦ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਤੀਸ'॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਡੇਰਾ ਜਾ ਪਯੋ ਲਹੌਰ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਕੇ ਧੌਰ”“। 
ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀ ਦੁਵਾਜ਼ੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕਸਾਈ ਗਊ ਫੜਾਏ॥੨੨॥ 

/ਏਲਾਕਾ” ਦੁਣ %ਆਟਾੰ/ ੭ ਤਾਕਤ/ ੮ ਲਤ/ ੯ ੫> ਨੈ ਗਏ) ੭ ਆਰ /ਏੱਤ? 59 ਪਰਾਂ ਦੂਰ (ਨੱਠ 
ਨ2?/ 52੭ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ/ 5= ਭਲ ਸਨ 55 ਤੀਹ ਹਲ਼ਾਰ/ 5% ਧੰਨੇ ਆਸ/ “ ਆਨਤਰ - #ਣੰਏ ਨ? 
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ਸੋਊ ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। ਭਈ ਦਰਵਾਜ਼ਨ ਮੇਂ ਹੜਤਾਰ'। 
ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਨ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਮਾਰੀ। “ਇਹਾਂ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਭਈ ਖੁਆਰੀ॥੨੩॥ 

ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਪਹਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪੀ ਸੁਖਾ, ਚੜ੍ਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣ। 
ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਾਲਕੋ” ਕੰਬੋ ਮਾੜੀਵਾਨ॥੨੪॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਤਬ ਤਿਨ ਕਰੀ ਨ ਕਛੂ ਸਲਾਹਿ। ਲੱਘਯੋ ਰਾਵੀ ਗਾਹਣ ਪਾਇ। 
ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਛੇ ਲੰਘੇ ਨਿਹੰਗ। ਨਹਿੰ ਕੀਨੀ ਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗ॥੨੫॥ 
ਨਿਕਟ ਸੁ ਗਿਲਜਨ ਡੇਰੇ ਗਏ। ਝਾੜ ਝਪਾੜਨ!” ਉਤਰਤ ਭਏ। 
ਰਾਵੀ ਜਲ ਸੁ ਸੁਚੇਤੋ ਕੀਓ। ਉਤਿ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਰੌਲੋ ਥੀਓ॥੨੬॥ 
ਉਨ ਜਾਨਯੋ ਦਲ ਆਵੈ ਚਲਾ। ਉਹ ਦੇਖਨ ਲਾਗਜੋ “ਹੈ ਖਲਾ। 
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਦਿਲ ਖਤਰੋਂ ਭਯੋ। ਕਿਛੁ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਿਸ ਧੀਰ ਨ ਧਰਯੋ॥੨੭॥ 
ਤੁਰਤ ਘੋੜੇ ਪੈ ਭਯੋ ਸਵਾਰ। ਆਗੇ ਕੀਨੇ ਦਸਤੇ ਚਾਰ। 
ਕਹਯੋ ਓਨ, 'ਹਮ ਪੈ ਹਿੰਦ ਆਈ। ਕਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਨ ਕਾਬਲ ਜਾਈ'॥੨੮॥... 
ਫੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਹਿ ਸਨਮੁਖ ਹੋਯੋ। ਜਾ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਮੁਹਰੇ ਢੋਯੋ॥੨੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਥੋੜੇ ਥੇ ਲੰਘੇ, ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਡੇਰੇ ਮਾਂਹਿ। 
ਕਿਛੁ ਨੱਠੇ ਕਿਛੁ ਗੈਲ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਜੋਊ ਗਿਣਾਇੰ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਆਵਤ ਜਾਨੀ। ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਮਾਨੀ। 
ਤਬ ਉਨ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਓ ਬਿਚਾਰ। 'ਸਭੀ ਭਾਂਤ ਅਬ ਭਈ ਲਚਾਰ॥੩੧॥ 
ਜੌ ਮੈਂ ਇਨ ਸੋਂ ਕਰੋਂ ਲਰਾਈ'। ਤੌ ਇਨ ਸੋਂ ?ਨਹਿੰ ਵਾਰੈ ਆਈ। 
ਇਹ ਆਟਾ ਹਮ ਹਿੱਸਾ ਲੌਣ"। ਲੜ ਕੈ ਮਰਨ ਭਲੋ ਕਹਿ ਕੌਣ॥੩੨॥ 
ਜੇ ਅਬ ਹਮ ਜਾਵੈਂਗੇ ਭਾਜ। ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਆਵੈ ਲਾਜ। 
ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਤਿਨ ਦੋਊ ਬਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਲਰ ਮਰੋ ਸੁ ਭਲੀ ਬਿਚਾਰੀ'॥੩੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਪਾਛੇ ਪਾਉਂ ਨਾ ਪਾਇਓ', ਢਿਗ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਕਹਿ ਦੀਨ। 
'ਇਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮ ਹੋਹਿਗੇ, ਲਰ ਕਰ ਮਜ਼੍ਹਬੇ ਦੀਨ'॥੩੪॥ 

$ ਹੜਤਾਲ (ਹੋਂ ਗਈ/ ੨ ੫/ਲੇਆ ਹੋਇਆ! ਪਲ਼ਕ/ = ਮਤਾਂ ਕੰਲੋਂ ਫਾਲਾ/ ੭ ਝਲਾ ਝਟ; ਠਗ? %' 
ਧੜੇ ਹੌ ਕ/ ੬ ਲੜਾਈ ਸੰਨ/ ੭ ਰਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਨਾ/ ੮ ਲਣ? " ਆਨਥਿਰ . ਕਨਾੰ ਲੜਾਲਾੰ/ਸਨ ਭਾਲ? 
(੨... 4. ਅਗ... _, ਆ :-...“;.4 43... 44੬3 5... 0423 64493 



ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੪੨੩ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਜੋ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ "ਸਾਥਨਿ ਵਾਰ। 'ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਰਖਣੀ ਮੁੜ ਜਾਹੁ ਪਾਰ'। 
ਸਿੰਘਨ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਕਿਮ ਨਠ ਜਾਹੀਂ। ਸਾਥ ਤੁਸਾਡੇ “ਸੁਨਹਿਰੋ ਖਾਹੀਂ॥੩੫॥ 
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਥ ਕਮਾਵੈਂ। ਸ਼ਾਹੀਦਨ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਪਾਵੈਂ। 
ਜਸਗਉਰੀਓ” ਥੋ ਫੁਫੜ ਹਮਾਰਾ। ਨਹਿ ਮੁੜਿਓ ਵਹਿ ਬਾਲ ਬਿਚਾਰਾ॥੩੬॥ 
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ ਉਨ “ਦਯੋ ਮੜੋਯਾ। ਆਇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਖਲੋਯਾ'। 
ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇ। ਮੁੜ ਸਿੰਘਨ ਦਏ ਘੋੜੇ ਰਲਾਇ॥੩੭॥ 
ਬੰਦੂਕ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਆਵਤ ਗਿਲਜੇ ਦਏ ਹਟਾਈ। 
ਖੜ ਕਰ ਲੜੇ ਨ ਆਏ ਚੱਲ। ਚੂਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਯਾ ਤੇ ਗੱਲ॥੩੮॥ 

ਦੇਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਦਸਤੋ ਦੀਓ ਮੋੜ ਤਿਨ ਮਗਰੋਂ ਆਯੋ ਚੌਣ“। 
ਐਸ ਭਏ ਸੁ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਜਿਵ ਆਟੇ ਮੈਂ ਲੌਣ॥੩੯॥ 
ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਇਮ ਅਈ, 'ਜਹਿੰ ਹੋਵੈ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਤਿਸ ਸੋਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰੋਂ, ਜੇ ਕੋ ਦਏ ਬਤਾਇ'॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਛੁ ਅੱਗੇ ਗਯੋ। ਪੂਛਤ ਸ਼ਾਹਿ ਕਿਨ ਨਾਂਹਿ ਬਤਯੋ। 
ਸਮਝੇ ਨਹਿ ਕੋਉ ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਤ। ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗਈ ਰਾਤ॥੪੧॥ 
ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਛੁ ਉਹਾਂ ਲਗੀ ਨ ਘਾਤ। ਕਰੈਂ ਗਿਲਜਨ ਪਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਹਾਥ। 
ਮਾਰ ਮੁਯੋ ਤਹਿ ਭਯੋ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਰੀ ਦੇਰ ਉਨ ਹਠ ਸੋਂ ਜੀਦ॥੪੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਾਂ ਮੁਯੋ ਫੌਜ ਮੁੜੀ ਸੁ ਤਰਫ਼ ਲਹੌਰ। 
ਅਗੇ ਸ਼ਲਕ ਲਹੌਰੀਅਨ ਦਈ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਜੋਰ॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਦੁਵੱਲ ਸਿੰਘਨ ਭਈ ਮਾਰੀ। ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਭਈ ਖੁਆਰੀ। 
ਤਬ ਖਾਲਸੋ ਆਇ ਡੇਰੇ ਅੜਾ। ਰਾਤ ਪਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ॥੪੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਾਤ ਪੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਨ ?ਗਨ ਕੀਓ ਡੇਰੋ ਮਾਝੇ ਵੱਲ। 
ਤੁਰਕ ਦੋਊ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਂ, ਲੁੱਟ ਖਾਹੋ ਦੋਊਅਨ ਰੱਲ॥੪੫॥ 

9 ਨਾਠ ਵੱਲੇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ/ ੨ ਤਹਡੀ ਨਾਲ ਨੀਸ਼ਲ੍ਤਾਂ ਦਮਾ ਖਾਵਾਨ / = ਨਨ ਥਾਂ ਹ/ 2 ਮੰਤ 
/ਦਤਾ/ ੫' ਚੰਗੁਣੰ/ £ /ਜਿੱਦ/ .੭ ਨਮਨ ਕੱਠਾ, ਚਲ ੫ਣ/ 



੪੨੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਬਿੱਕਮ "ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ। 
ਭਯੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਿ ਕਾਬਲੀ ਨਾਲ॥੪੬॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਐ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਕਰਨੋਂ ਭਲੋ ਨ ਜੋੜ। 
ਤਬ ਹੀ ਬਿਧਿ ਖੋਟੀ ਭਵੈ ਦੇਵੈ ਚੰਡੀ ਤੋੜ॥੪੭॥ 

('ਉਸੀ ਹੰਗਾਮੇ” ਮੈਂ ਮੁਯੋ ਕੌੜਾ ਮਲ ਦੀਵਾਨ') 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੇ ਕੋ ਆਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹਿ ਫਿਰ ਆਗੈ ਸ਼ਾਹਿ ਕਯਾ ਕੀਨ। 
ਲਹੌਰ “ਤੁਟੀ ਕੈ ਨਾ ਤੁਟੀ, ਉਤ ਚਹੀਐ ਤਿਸ ਦੀਨ॥੧॥ 
ਉਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਮੈਂ ਮੁਯੋ ਕੌੜਾ ਮਲ ਦੀਵਾਨ। 
ਸਾਥੈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਐਂ ਰਾਜਾ ਜੇਜੋਵਾਨ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਮਹੀਨੇ “ਲਰਤੇ ਭਏ। ਨਹਿਂ ਦਿਲੀਓਂ ਕੋਊ ਮੱਦਤ ਅਏ। 
ਤੁਰਤ ਰੁਹੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਯਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਮ ਸ਼ਾਹਿ ਹਰਾਯਾ॥੩॥ 
ਹਾਥ ਬੰਧ ਗਲ ਕਪੜੋ ਪਾਇ। ਨੱਠ ਨ ਗਯੋ, ਮਿਲ ਪਯੋ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਪਚਾਸ ਲੱਖ ਰੁਪਯੋ ਲਯੋ ਉਨ ਮੰਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਿ ਬਹਾਯੋ ਕਰ ਆਪੰਨ'॥੪॥ 
ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਖਾਂ ਨਜੀਬ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਦਈ। 
ਬਹਾਯੋ ਉਨ ਕਰ ਅਪਨ ਵਜੀਰ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗਲਨ ਕੀ ਭਈ ਦਿਲੀਓਂ ਤਗੀਰ”॥੫॥ 

ਸਾਖੀ ਆਦੀਨਾ ਬੇਗ ਐ ਸੋਢੀ ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਰ ('....ਹੈ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਰਖੇ ਜੁ ਅੱਜ') 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਚਾਵਣੇ ਉਠਜਯੋ ਥੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। 
ਦੱਖਣੀ ਐਂ ਬਡ ਪੱਛਮੀ ਲਰ ਮਰ ਭਏ ਖੁਵਾਰ॥੧॥ 
ਹੁਤੋ ਜੁ ਚੌਥੋ ਮੁਗਲ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਜੁ ਵਜੀਰ। 
ਸੋ ਨੱਠ ਮਰਹਟਨ ਧੈ ਗਯੋ ਦਿਲੀਓਂ ਹੋਇ ਤਗੀਰ॥੨॥ 
4 ਸੰਖਤਾ ੧੯੧੦ /ਭੈਤੂਨਨੰ (੧੭੦੨ ਟ£?/ > ਆੰਹਨਦਲ਼ਾਹ ਨਕਦਾਲੰ/ = ਲੜਾਣਨ ਸਾਕਾ/ ੪ ਫਤ/ਹ 
ਹਈਂ /ਕੈ ਨਾਂ ਹੱਈਮ ੫ ਲੜਦੇ ਰਹ/ ੬ ਆਖਣਾ) ੭ ਝਦਲ ਨਈ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੪੨੫ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਾਮ ਗਾਜਦੀਂ ਸੋਊ ਕਹਾਯਾ। ਅਲਕਾਬ' ਪਤਸ਼ਾਹੋ' 'ਬਨਰਾ' ਪਾਯਾ। 
ਮਲਾਰ ਮਰਹਟੇ ਸੋਂ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈ। ਜਾ ਬੈਠੋ ਸੋ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਈ॥੩॥ 
ਕਈ ਬਰਸ ਸੋ ਉਹਾਂ ਰਹਯੋ। ਤਿਹਿ ਪਾਛੈ ਉਨ “ਚਾਉਨੌ ਚਯੋ। 
ਲਾਖ ਟਕਾ ਉਨ ਕੂਚ ਠਹਰਾਯੋ। ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਹਿੰ ਡੇਰਾ ਲਾਯੋ॥੪॥ 
ਇਸੀ ਭਾਂਤਿ ਉਨ ਦਿੱਲੀ ਛੁਡਾਈ। ਰੁਹੇਲਾ ਦਿੱਲੀਓਂ “ਗਇਓ ਪਰਾਈ। 
ਨਜੀਬ ਗੜ੍ਹੇ ਜਾ ਨਜੀਬਾ ਵੜਾ। ਮੁਹਟੇ ਡੇਰਾ ਆਇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਲਾਰ ਰਾਘੋ ਦੋਇ ਸੀਧੀਏ ਔ ਤੁੱਕੋ ਹੁਲਕਰ ਥੋਇ। 
ਆਇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਆਗੇ ਚੜ ਨ ਕੋਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਗੇ ਗਿਲਜਨ ਤੇ ਵਹਿ ਭੀ ਡਰੇ। ਆਗੇ ਡੇਰੋਂ ਸੋ ਨਹਿਂ ਕਰੇ। 
ਇਹ ਬਿਧਿ ਬੀਤਤ ਭਯੋ ਸੁ ਸਾਲ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋ ਸੁਨੇਂ ਹਵਾਲ॥ ੭॥ 
ਪਹਾੜਨ ਮੈਂ ਉਨ ਪਾਯੋ ਜ਼ਵਾਲਾਂ। ਰਹਯੋ ਨ ਥੋ ਉਸ ਪੱਲੇ ਮਾਲ। 
ਮੁਲਕ ਯਾਦ ਕਰ ਹਾਹੁਕੇ ਭਰੇ। ਬਿਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਸਰੇ॥੮॥ 
ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਹਿ ਜਿਮ “ਖੋਪਾਂ ਭਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਦਾਵ ਕੁਛ ਉਸ ਨਹਿਂ ਸਰੇ। 
ਸੋ ਵਹਿ ਗਿਨਤੀ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕਰਾਹੀ। ਉਪਾਉ ਉਸੈ ਕੁਛ ਦਿੱਸੈ ਨਾਹੀਂ ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ ੍ 

ਬਹੁਤ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕ ਰਹਸੋ, ਬਨੈ ਨ ਕਿਛੂ ਉਪਾਇ। 
ਉਸੈ ਸਿੱਖ ਇਕ ਢਿਗ ਹੁਤੋ, ਤਿਨ ਬਿਧ ਦਈ ਬਤਾਇ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਜੋ ਬਣ ਆਵੈ। ਸਿੰਘ ਲਾਖ ਸੋ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਵੈ'। 
ਜਬੈ ਨਬਾਬ ਸੁ ਐਸੀ ਸੁਨੀ। ਉਸ ਕੋ ਲੋੜ ਭਈ ਚੌਗੁਨੀ॥੧੧॥ 
ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਬਾਤ ਹੂੰ ਆਈ। 'ਸੁਨੋਂ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ। 
ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪਰਬਤ ਮੈਂ ਰਹਯੋ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਬ ਕਤਲੋ ਭਯੋ॥੧੨॥ 
ਸੋ ਭੀ “ਹਾਥ ਕਟੇ ਕਟ ਖਾਇ। ਔਰ ਕਿਛ ਤਿਸ ਲਗੈ ਨ ਦਾਇ।' 
'ਪਠਾਨ ਜੌ ਗੜ੍ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਸਕਉਂ ਨ ਉਸ ਕੋ ਮਾਰੇ॥੧੩॥ 

9 /ਤਾਲ, &੫ਾਧਾੰ/ 2੭ ਟੂਲ; ਲੜਾ/ = ੫ਸ/ # ਇੰਠਣਾ ਚਾਂਹਆ/ ੫ ਨੱਠ /ਨ%) ੬ ਖਤਨ _ 
/ਨਾਰਾਵਟ (ਲੌਲ-ਲਾਲ਼ਾ ਨਾ /ਨਹਾ?/ .੭ ਆਲ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਲ ਲੱਦਣਾ/ ੮ /ਵਓਂਤਾ ਤਰਕਾੰਥਾਂ/ 

€< ਹੱਲ ਮਲਦ ਅਫਨੌੋਸ਼ ਕਰਦਾ/ 



੪੨੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਥੰਮ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੀਨੋ ਫੂਕ। ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀਓ' ਉੱਠੇ ਕੂਕ। 
ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੁ ਦੀਨੀ ਡਾਰ"। “ਬੰਨ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਕੋ ਮੈਂ ਮਾਰ'॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੋਨੋਂ ਦੁਖੀਏ ਅਤਿ ਦਿਲੇ ਮਿਲ ਦੋਵੈਂ ਚਾਹੇਂ ਕਾਮ। 
ਸੈ ਇਆ ਜਾ ਹੀਨ ਸੇ ਚਮ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹੈ ਦੀਨਾ ਬੇਗ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਲੈ ਕੁਲਾਹਲਾ! ਦੇਗ। 
ਦੋਊ ਦੁਖੀਏ ਦੁਖ ਕੇ ਭਰੇ। ਦੇਖੈਂ ਸੁਖ ਕਉ ਹੁਇ ਹੁਇ ਖਰੇਂ“॥੧੬॥ 
ਸੁਬੇਦਾਰੀ ਦੁਖ ਦੀਨਾ ਬੇਗ। ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਖ ਥੰਭ ਸੜੇਗ। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋ ਗਯੋ ਵਕੀਲ। ਗੁਰੂ" ਮਿਲਨ ਕਛੁ ਕਰੀ ਨ ਢੀਲ॥੧੭॥ 
ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਨੇ ਬਾਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਅੱਧ ਬਿਚਾਲੇ ਜਾਗਾ ਠਾਈ। 
ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾਯਾ। ਤੁਰਤ ਨਬਾਬ ਤਹਾਂ ਚਲ ਆਯਾ॥੧੮॥ 
ਦੋਨੋਂ ਉਤਰ ਇਕ ਜਾ ਆਏ। ਹਾਥਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਗੁਰੂ" ਦਬਾਏ। 
ਨ੍ਹਰਾਬ ਕਹਯੋ, 'ਤੁਮ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ'। ਗੁਰੂ" ਕਹੀ, 'ਇਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਦਿਦਾਰੇ'॥੧੯॥ 
ਮਸਨੱਦ? ਇਕ ਪੈ ਦੋਨੋਂ ਨੇਂ ਬਹੇ। ਆਪ ਆਪਨੇ ਸਭ ਦੁਖ ਕਹੇ। 
ਨਬਾਬ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਵੋਂ। ਤੁਮ ਹੋ ਪੀਰ ਹਮ ਮੁਰੀਦ ਬਨਾਵੋ'॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

'ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਿਤਨੀ ਕਰੀ ਪਠਾਣਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲ। 
ਕਰੇਂ ਕਤਲ ਜਲੰਧਰ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇਹ ਨਿਜ ਹਥ ਨਾਲ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਨਾਸਰ ਅਲੀ” ਕੋ ਫੂਕੋਂ ਤਿਮ ਹੀ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਫੂਕਿਓ ਥੰਮੂ ਕੋ ਜਿਮ ਹੀ। 
ਜਿਉਂ ਤਹਿ ਗਉ ਪਠਾਣਨ ਘਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਾਂ ਦੇਊਂ' ਸੂਰ ਜਲਾਈ॥੨੨॥ 
ਜਲੰਧਰ ਮੁਸਲੇ ਕਤਲੇ ਕਰੁੰ। ਫੇਰ ਟਰਾਵੈਂ ਮੈਂ ਨਹਿ ਟਰੁੰ। 
ਹਿੰਦਵਾਨੀ ਜਿਮ ਮੁਗਲਾਨੀ ਫੜਾਊਂ। ਚੂਹੜਨ ਕੋ ਮੈਂ ਪਠਾਨੀ ਕਰਾਉਂ॥੨੩॥ 
ਕਸਮ ਸਾਥ ਮੋ ਕੋ ਲਿਖ ਦੇਹੁ। ਮੁਲਕ ਦੁਆਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਹੁ। 

ਦਾ ਛੰਟਾ ਭਰ! /ਨਸ਼ ਦੀ/#ਤਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਨਚੰਦੂ ਲਾਂ ਨੇ ਲੱਕਾ ਫਤਹ ਕਰ ਛਲ ਰਾਨਲੰਦ ਨੀ ਨੇ ਲਾਲਾੰ 
ਨੂੰ ਆਰ ਕੰ ਨਹਾੰਵ ਨੂੰ “ਨਲਾਕੱਧਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਣਾ /ਦੱਤ) ੪ ਰੱਝੋ-ਗੱਝੇ /ਵੇਚ/ ੫ ਖਲ ਕੰ/ ੬ ਧੰਨ ਨਾਂਹਲ੍ 
ਕਰਤਾਰਹ/ਰਾ /ਵਚ ਠੰਹ ਅਸਲਾਨ; /ਲੈਲੋਂ ਦੰੱਵਨ ਟਾ ਕਮਰਾ ਣਾੰਣ ਲਾਂ ਨਨ ਅਰਜਨ ਏਵ ਲਾਂ ਨੇ ਟਾਲਾੰ 

ਦਾ ਲੰਮਾ ਲਇਆ ਨਮ ੭ ਗੱਦੀ ੮ ਨੰਨੈਨ ਅਲ ਸਝੱਨਰ ਦਾ ਲੱਲਮ ਫੱਜਦਾਨ “ਨ ਨੇ 9੭੫੭ ਛੱ 

/ਵਚ ਕਰਤਾਰ੦/ਰਾ ਦਾ ਲੰਨ ਸਾਹਿੜਾ ਸੰਦਿਆ.ਆੰ/ ਹਠ ਤੱ ਨੁਰਾਦ ਲਾਲਾ ਲੜੜਾਨ /ਨੈੱਘ ਟ/ 
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ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਉ ਛਡਾਈ। ਪਾਛੈ ਹਮਰੋ ਮਨ ਪਤਿਆਈ'॥੨੪॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋਊ ਕਹੀ, ਸੋ ਉਨ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। 
ਖਾਈ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, 'ਸਾਬਤ ਰਖੋਂ ਈਮਾਨ'॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਖਾਲਸੇ ਕਹੀ। ਹਮ ਗੁਰ ਹੋ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਹੋਂ ਸਹੀ। 
ਆਵੋ ਪਰਸ੍ਰਾਰਥ ਗੁਰ ਕਾਜ। ਆਵੇ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਕਰ ਸਾਜ"॥੨੬॥ 
ਨਵਾਬ ਡੇਰਾ ਤਬ ਕੀਓ ਤਿਆਰ। ਬੁਲਾਏ ਪਹਾੜੀਏ “ਲੜਨੇ ਵਾਰ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਯੌ ਲਿਖ ਪਠਾਯੋ”। ਜਾਣੋ ਮੋਹਿ ਜਲੰਧਰ ਆਯੋ॥੨੭॥ 
ਆਗੇ ਡੇਰਾ ਤੁਮ ਤੇ ਲਯਾਉਂ। ਨੀਹਲ! ਆਨ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਪਾਉਂ। 
ਆਗੇ ਗਿਲਜਨ ਸੁਨੀ ਅਵਾਈ'। ਉਤਰੇ ਮੁਹਰੇ ਸੋਈ ਆਈ॥੨੮॥ 
ਪਾਂਛਤ” ਜਾਇ ਉਨ ਡੇਰਾ ਕਰਾ। ਨਵਾਬ ਉਹਾਂ ਉਨ ਤੇ ਬਹੁ ਡਰਾ। 
ਅਗੇ ਤੁਰਕਨ ਉਸੈ ਭੁੱਲ ਗਯੋ। ਰਹਣ ਉਹਾਂ ਉਸ ਦੁੱਭਰ ਭਯੋ॥੨੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਨਤ ਖਾਲਸੋ ਚੜ੍ਹ ਤੁਰਾ ਜਾਲੰਧਰ ਕੇ ਰਾਹੁ। 
ਮਾਰਤ ਕੂਟਤ ਮੁਲਕ ਉਸ ਢੁਕਯੋ ਫੌਜ ਕੇ ਪਾਹਿ॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ ੍ 

ਜੋਊ ਸੂਰ ਹੁਤੇ ਅਤਿ ਭਾਰੋ। ਕਹੈਂ 'ਨਵਾਬ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਾਰੋਂ'। 
ਐ ਸਿੰਘ ਸਯਾਣੇ ਕਹੈ 'ਨਵਾਬ ਬੁਲਾਵੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੇ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵੈਂ॥੩੧॥ 
ਉਸੈ ਗੁਮਰਾਹੀ ਲਯੈ ਕਢਾਇ। ਪਾਫ਼ੇ ਮਾਰੈਂ ਗਿਲਜਨ ਧਾਇ। 
ਸੁਨੈ ਨਿਬਾਬ ਖਾਲਸੋ ਆਯੋ। ਜਣਜੋਂ ਹੋਗ ਮੋ ਮਨ ਕੋ ਭਾਯੋ'॥੩੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨਬਾਬ ਪਹਾੜੋਂ ਤੌ ਲਹਯੋ, ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਉਇ ਲੈ ਜੋਇ”। 
ਫੇਰ ਸੁ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਡਰਯੋ, 'ਮਤ ਜੀਤੈਂ ਮੈਂ ਸੋਇ॥੩੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਉਨ ਸਭ ਕਹੀ। "ਗੁਰੁ ਕਹਜੋ, 'ਤੁੰ ਡਰ ਕਿਛੁ ਨਹੀਂ। 
ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਧੀਰ ਧਰਾਈ। ਤਬ ਆਯੋ ਵਹਿ ਖਾਲਸੇ ਪਾਈ॥੩੪॥ 

6 ਭਾਲ ਸ਼ਾਨ; ਲਸਤ %ਹਤ, ਗਨੱਧਲੱਧ 2 ਕੇ) ੭ ਲੜਨ ਵਾਲ ਸਿਆਹੀ) = (/ਲਿਠ)? /ਜਵਂਇਆ/ 

8 ਮਹਾੜ਼ ਦੀ ਤਰਾਣਨ “ ਅਫਵਾਹ/ ੬ /ਏਕਾ ਅਸਲਾਨ ਦਾ ਨ%/ ੭ ਟੁੱਡ ਲਣੰ/ "ਸ਼ਾਲਾ ਵਡਭਾਨ /ਨ%/ ਨੂੰ 



੪੨੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘੇ ਮੁਗਲ ਲਯੋ ਮਿਲਾਇ। 
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਲਯੋ, ਐਂ ਕੁਛ ਲਾਈ ਤਨਖਾਹਿ॥੩੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਖਾਲਸੇ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸ। 
ਸਵੇਰੇ ਮਾਰੋ ਕਾਬਲੀ, ਹਮ ਤੁਮ ਕੰਮ ਹੁਇ ਰਾਸ'॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਹਾ 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੈ ਯੋਂ ਹਸ ਕਹੀ। 'ਹਮ ਤੁਮ ਰਲ ਮਿਲ ਲੜਨੋ ਨਹੀਂ। 
ਜਬੈ ਖਾਲਸੇ ਉਠੇ ਤਰਵਾਰ। ਬਿਨ ਪਛਾਣ ਸਭ ਹੁਇ ਹੈਂ ਮਾਰ'॥੩੭॥ 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅਸ ਠਹਰਾਈ। 'ਹਮਰੀ ਫੌਜ "ਸਿਰ ਟੰਗੈ ਹਰਿਆਈ'। 
ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸੁ ਮਾਨ। 'ਹਮ ਛਾਣੈਂ ਯੌ ਤੁਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ'॥੩੮॥ . 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੋਊਂ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਾਤ” ਉਠ, ਸਿਰ ਪਰ ਕਣਕ ਟੰਗਾਇ। 
ਡੇਰਾ ਕੀਨੋ ਕੂਚ ਤਬ, ਦਈ ਲੜਾਈ ਪਾਇ॥੩੯॥ 

ਉਨ ਆਗੈ ਯੋ ਜੁਗਤ ਬਨਾਈ। ਮੋਹਰੇ ਮੋਰਚੋਂ ਬੰਧਜੋ ਆਈ। 
ਤੋਪਖਾਨੇ ਕੀਓ ਆਗੇ ਜ਼ੋਰ। ਦੁਈ ਤਰਫ ਕੀ ਜੰਬੂਰਨ ਕੋਰ॥੪੦॥ 
ਮੱਧ ਸੁ ਫੌਜ ਅਸਵਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਲੜਾਈ ਕੀਨੀ ਸਹੀ। 
ਉਤੇ ਨਵਾਬ ਭੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਗਿਲਜਨ ਦੀਨੀ ਸੋਊ ਹਟਾਈ॥੪੧॥ 
ਨਵਾਬ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਮਨੁੱਖ ਦੁੜਾਵੈ। ਸਿੰਘ ਸੁ ਲੜਨੇ ਬੋੜੇ ਆਵੈਂ। 
ਨਵਾਬ ਫੌਜ ਉਨ ਦਈ ਚਲਾਈ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਬਹੁਤੀ ਘਾਈ॥੪੨॥ 
ਨਵਾਬ ਫੌਜ ਤਬ ਫੀਕੀ ਭਈ। ਨਵਾਬ ਦਿਲੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਠਈ। 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਘੱਲੋਂ ਅਸਵਾਰ। 'ਖਾਲਸੋ ਨਹਿਂ ਆਯੋ ਹਮ ਲਏ ਮਾਰ'॥੪੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਲੀ ਰ 

ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਯੋ ਕਹਯੋ, ਹਮ ਲਰੈਂ ਸੁ ਵਖਤੇ ਔਰ। 
ਸੁੱਖਾ ਪੀ ਕਾਬੈ£ ਫਿਰੈਂ, ਫਿਰ ਕਰੈਂ ਸੁਚੇਤੇ ਤੌਰ॥੪੪॥ 
ਖਾਲਸੇ ਪਗੜੇ ਜਬ ਬੰਧੇ, ਐ ਬਾਨੀ ਕਰੇ ਉਚਾਰ। 
ਹਮ ਪੈ ਹਮ ਗੁਰ ਆ ਖੜੇ, ਹੋਇ ਫਤ੍ਹੇ ਜੈਕਾਰ'॥੪੫॥ 

ਕਣਕ (ਟੱਨ ਲਈ)/ ੪ ਕੋਲ ੫ਸ/ ੫ ਆਠ /ਦੱਤੰ/ ੬ ਸਜ਼ੌਤੇ ਲਾਣਾ? 
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ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਭਏ ਸੁ ਤਯਾਰ। ਪੀ ਪੀ ਸੁੱਖੋ ਲਏ ਹਥਯਾਰ। 
ਜਾਇ ਨਿਹੰਗਨ ਮੁਹਰਾ ਲਯੋ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਜੁਧ ਸਿੰਘਨ ਠਯੋ॥੪੬॥ 
ਸਿੰਘਨ ਆਗੈ ਧਾਰੇ ਪਾਇ। ਗਿਲਜਨ ਦੀਨੇ ਸੋਊ ਹਟਾਇ। 
ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੈ ਸੋਚੈਂ ਪਰੀ। ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਕਿਛ ਅਛੀ ਨ ਸਰੀ॥੪੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਡੇਰਿਓਂ, ਪੈਜ ਗੜ੍ਹੀਯੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। 
ਤਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਐ ਬਸਤੁ ਸੋਂ, ਕੀਓ ਸ਼ਨਾਨ ਨਿਸ਼ੰਗ॥੪੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਹਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਅਸ੍ਹਾਰ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਜੁਧ ਰਿਦੈ ਸੁ ਧਾਰ। 
ਐ ਗੁਰ ਗ੍ਰਿਹ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨ ਕੀਨੋਂ ਧਜਾਨ॥੪੯॥ 
ਸੰਜੋਇ ਧਾਰ ਸਿਰ ਮੁਕਟ" ਬੰਧਾਯੋ। ਢਾਲ ਹਾਥ ਗਲ ਤੇਗੋ ਪਾਯੋ। 
ਯੌ ਕਰਤੇ ਤਿਨ ਘੋੜੇ ਚਲਾਏ। ਜੋ ਉਸ ਪਯਾਰੇ ਸੋ ਸੰਗ ਧਾਏ॥੫੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਹਿਂ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਥੋਂ, ਤਹਿਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਧਾਇ। 
ਉਨ ਕੇ ਮੁਹਰੇ ਹਰੌਲ” ਥੋ, ਸਿੰਘ ਪਰਜੋ ਉਸੀ ਪੈ ਜਾਇ॥੫੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰੌਲ ਸਿੰਘ ਜਬ ਆਵਤਾ ਦੇਖਾ। ਪਰਜਯੋ ਸਿੰਘ ਪੈ ਹੋਇ ਸੁਰੇਖਾ”। 
ਆਇ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਸਿਰ ਲਾਈ। ਮੁਕਟ ਸਹਤ ਸਿਰੋ ਪੱਗ ਗਿਰਾਈ॥੫੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਬਿਨ ਹੀ ਪੱਗ ਤੇ, ਉਇ ਸਿਰ ਤੇਗ ਸੁ ਝਾਰਂ। 
ਗਿਰਜੋ ਭੂ ਮਹਿ ਝੰਬ ਸੋ, ਤੇਗ ਲਗੀ ਸਿਰ ਪਾਰ॥੫੩॥ 
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਗ ਬਿਨ ਪਰਜਯੇ, ਜਨੁ ਬਿਨ ਬਾਜ ਕੁਲਾਹਿ“। 
ਤਿੱਤਰ ਜਿਮ ਗਿਲਜੋ ਪਰਯੋ, ਰਖਯੋ ਉਸ ਹੀ ਥਾਇ॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਹੱਲਾ ਕੀਯੋ। ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ ਅਗੇ ਧਰ ਲੀਜਯੋ। 
ਲਈ ਓਟ ਉਨ ਤੋਪਨ ਮੁਹਰੇ। ਮਾਰਹਿੰ ਛਲਕਾ' ਜਿਹ ਗੋਲੇ ਦੁਹਰੇ॥੫੫॥ 
ਔ ਟਕਿਅਨ ਕੀ ਥੈਲੀ ਚਲਾਵੇਂ। ਸਿੰਘ ਸੂਰ” ਬਹੁ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਾਵਹਿੰ। 

6 ਲੰਹਾ-ਟ੫/ > ਹਰਾਵਲ ਦਸਤ ਫੌਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਲਤਾ/ ਤ /ਟਕਾ ਸਮਾਨ ਸਤਲਤ ਹੋ ਕ/ 5 ਝੜ /ਦਤ 
ਜਲਾ /ਏੱਤੀ/ ੫ ਟੱਘੰ (/ਨਿਵੈੱ ਸ਼ਾਲ ਟਆ/ਬੇਨਾਂ ਹੱਦਾ ਹ?/ ੬ ਨਜਕ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਠਛਾੜ/ -੭ ਭਰਨਾ ਜੌਗੇ/ 

(<< ਦੇ -====ਦ= ਵਣ -ਟਕ== 



੪੩੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕਛੁ ਥੰਭਨ ਲੀਯੋ। ਬੰਦੂਕਨ ਕੋ ਬਹੁ ਰਾਬਾ" ਦੀਯੋ॥੫੬॥ 
ਬੰਦੂਕਨ ਸੋਂ ਬਹੁ ਦੁਰਾਨੀ ਗਿਰੇ। ਨੱਠਨ ਓਟ ਲੁਕਾਵੈਂ' ਸਿਰੇ। 
ਸ਼ੁਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ਼ੁਤਰ ਸੁ ਤੁਰੇ। ਨੱਠ ਦੁਰਾਨੀ ਡੇਰਨ ਮੁੜੇ॥੫੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਨਵਾਬ ਸੋ ਦੇਖਿਓ, ਫਤ੍ਰੇ ਖਾਲਸੋ ਪਾਇ। 
ਨਠੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇਖ ਤਿਨ, “ਝੰਡੋ ਦੀਓ ਖੜਾਇ॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਵਾਬ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਵਕੀਲ ਦੁੜਾਏ। 'ਸਿੰਘ ਜੀ! ਫਤ੍ਹੇ ਲਈ ਤੁਮ ਪਾਏ। 
ਆਗੇ ਕਦਮ ਨ ਕੀਓ ਜਾਏ। ਈਹਾਂ ਕੀਜੋ ਡੇਰਾ ਥਾਏ॥੫੯॥ 
ਇਮ ਹਮ ਝੰਡਾ ਦਯੋ ਖੜਾਏ। ਨਨਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹਿਂ ਗੈਲ ਦਬਾਏ। 
ਫੌਜ ਨਠੇ ਨਹਿਂ ਗੈਲ ਦਬੱਯੇ। ਚਪੇਏ ਚੋਰ ਤੇ ਸੱਟ ਨ ਖੱਯੇ॥੬੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਨੱਠੀ ਜਾਤੀ ਫੌਜ ਭੀ, ਕਰਤ ਜੀਅ ਪੈ ਖੇਲ। 
ਜਾਇ ਮਰੈ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਫਿਰ ਕਬ ਹੋਵੈ ਮੇਲ॥੬੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਮ ਤੋ ਲੋੜ ਫਤ੍ਹੇ ਕੀ ਅਈ। ਸੋ ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਦਈ'। 
ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਹਿ ਹੀ ਭਏ ਖੜੇ। ਦੁਰਾਨੀ ਨਨ ਜਾ ਡੇਰਨ ਵੜੇ॥੬੨॥ 
ਤੌ ਲਗ ਪਰ ਗਈ ਥੀ ਤਹਿਂ ਰਾਤ। ਐਸੀ ਭਈ ਤਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। 
ਗਏ ਦੁਰਾਨੀ ਅਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਸਭ ਨਠ ਚਲੇ ਰਖੇ ਕੋ ਘੇਰੇ॥੬੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਜੋਊ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਥੇ, ਗਏ ਜੁ ਗਿਲਜਨ ਗੈਲ। 
ਨਠਤ ਭਯੋ ਉਨ ਦੇਖ ਕੈ, ਲੂਟ ਕਰੀ ਉਨ ਸੈਲ॥੬੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਭਈ। ਸਿੰਘਨ ਡੇਰੇ ਖਬਰੋ ਅਈ। 
ਸਿੰਘਨ ਨਗਾਰੇ ਦਏ ਬਜਾਇ। ਹੁਯੋ ਜੋਊ ਲਯੇ ਸਿੰਘਨ ਲੁਟਾਇ॥੬੫॥ 
ਜਿਨੈ ਲਭੀ ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਭਜ ਗਈ। 
ਨਬਾਬ ਡੇਰੇ ਯੋਂ ਦਏ ਕਹਾਏ। 'ਕੋਊ ਤੁਮਾਰੋ ਲੁਟਨ ਨ ਜਾਏ॥੬੬॥ 
ਸਿੰਘ ਲੇਹਿੰਗੇ ਸਾਥੇ ਲੂਟ। ਔਰ ਦੇਹਿੰਗੇ ਸਿਰ ਭੀ ਕੂਟ'। 

/ਦਤ/ = ਵੈ /ਵਰੱਹ?, 



ਸੂ.ਗੁਰਮੰਥ ਪਲ. ਤੱ 
ਤਿਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਲਈ। ਡੇਰੇ ਤੋਪ ਸੋ ਫੂਕ ਬੁਝਈ॥੬੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿਰ ਬਲੰਦ ਜਦ ਨਠ ਤੁਰਯੋ, ਰਹਿਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। 
“ਭਾਰ ਬੁਦਾਰੀ ਸਭ ਰਹੀ, ਭਈ ਜਲੰਧੂ ਪਰਭਾਤ॥੬੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਾਇ ਜਲੰਧਰ ਰਹਯੋ ਨ ਘੜੀ। ਸਿੰਘਨ ਫੌਜ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਚੜ੍ਹੀ। 
ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਉਸ ਨਦੀਅਨ ਗੱਡੇ। ਨੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਘੋੜੇ ਛੱਡੇ॥੬੯॥ 
ਉਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਭਾਜੜ ਪੜੀ। ਧੋਗੜੀ ਆਇ ਜਲੰਧਰ ਵੜੀ। 
ਤੌ ਲੌ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰੀ ਆਇ ਛੂਟ”। ਖੂਬ ਕਰੀ ਭਾਜੜ ਕੀ ਲੂਟ॥੭੦॥ 
ਤਬ ਲੌ ਸਭ ਦਲ ਆਇ ਪਹੂਚਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੂਟੇ ਗਿਰਦੇ ਕੂਚਾ। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪੈ ਤੁਰਕ ਪੁਕਾਰੇ। 'ਰਖ ਲੋ ਜਲੰਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇਹਿ ਭਾਰੇ॥੭੧॥ 
ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਯੇ ਜਲੰਧਰ ਮਾਂਹਿ। ਹਥੀਂ ਦੇਹਿਂ ਤਾਂ ਲੁਟਾਓ ਸੁ ਨਾਂਹਿ'। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਖਾਲਸ੍ਯੋਂ ਗੁਪਤੀ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ॥੭੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਮੇਰੋ ਮੂੰਹਿ ਨ ਕਹਿ ਸਕੇ ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਹਿ। 
ਜਲੰਧਰ ਬਚੇ ਬਚਾਇ ਜਿਮ ਲੇ ਟਕੇ ਸੁ ਬੇਪਰਵਾਹਿ'॥੭੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਗਾਰਾ ਬਜਵਾਯਾ। ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋ ਸੁਣ ਪਾਯਾ। 
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਸੱਦ ਬੁਲਾਯਾ। ਇਕ ਥਾਂ ਤਿਨ ਕਾ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯਾ॥੭੪॥ 
ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੋਲਯੋ ਗੱਜ। 'ਹੈ ਕੋ, ਜਲੰਧਰ ਰਖੋ ਜੁ ਅਜ?'। 
ਧੂਹ ਕਟਾਰ ਤਿਨ ਹੱਥ ਚਮਕਾਯਾ। 'ਉਸੈ ਮਾਰ ਮੈਂ ਮਰਹੇ' ਘਾਯਾ₹॥੭੫॥ 
ਉਠਯੇ ਖਾਲਸੇ ਹੱਥ ਸਭ ਜੋੜ। 'ਕੌਣ ਸਕੇ ਤਵ” ਬਚਨ ਸੁ ਮੋੜ'। 
ਦਏ ਨਗਾਰੇ ਸਭਨ ਬਜਾਈ। 'ਦੀਨਾ ਰਖੇ ਤੋ ਉਸੇ ਲਟਾਈ॥੭੬॥ 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਯੌ ਸੁਨ ਪਾਈ। 'ਮਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਉ ਲੁਟਾਈ'। 
ਨਗਾਰਾ ਤੁਰਤ ਸੁ ਦਯੋ ਬਜਾਈ। ਤੁਰ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਗੇ ਆਈ॥ ੭੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪੈ ਹੋ ਖੜੋ, ਕਹਯੋ, 'ਮੁਰਚੋ ਹਮੈ ਬਤਾਉ। 
ਅਬ ਪਿਛਲੋ ਪੈਸੋ ਤਾਰੀਏ, ਐ ਅਗੇ ਲਿਯੋ ਕੜਾਹੁ'॥੭੮॥ 

$ ਭਾਰ ਝਰਟਾਨੀ' ਭਾਰ ਆਨੰਦ ਦੱਕਣ ਲਣਾੰ ਪਲ. ਉਠ; ਖੱਦਰ #ੰਟ/ 2 ਲੱਲ੍ਹ/ = ਆਠ ਕ/ ੪ ਤੰਠੋ/ 



ਤਤ. _.__________ ਟਲ ਬਸ 
ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੱਘ ਨੇ ਯੋਂ ਤਬ ਕਹੀ। 'ਕਤਲ ਪਠਾਨਨ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ। 
ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਗ। ਔਰ ਕੰਮ ਹਮ ਪਿਛਲੇ ਲਾਗ'॥੭੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਕਹੈ, 'ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁਰੀਦ। 
ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਲੇ ਤੁਰਕਨੀ, ਹਮਰੀ ਯਹੀ ਤਗੀਦ"॥੮੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਯੌ ਕਹਿ ਦੀਯੋ। ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਨ ਨ ਦੀਜੋਂ। 
ਕਿਆ ਜਾਣੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਬਾਤ। ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੈ ਤੁਮਰੋ ਘਾਤ'॥੮੧॥ ੍ 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤਬ ਯੌ ਕਹਿ ਦੀਯੋ। 'ਮੈਂ ਅਬ ਤੁਮਰੋ ਸਿੱਖ ਹੂ ਰਹਯੇ। 
ਭੋਡਾ? ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਭਯੋ। ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਤਿਮ ਹੀ ਰਖ ਲਯੋ'॥੮੨॥ 
ਤਬੈ ਖਾਲਸੈ ਹੱਲਾ ਕੀਯੋ। ਵੜੇ ਸੁ ਸ਼ਹਰ ਕਤਲ ਯੌ ਕੀਯੋ। 
ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵੈ ਛਾਡ। ਬਿਨ ਬੋਦੀ ਤਿਸ ਦੇਵੈ ਕਾਟ॥੮੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਥੀ ਜਿਮ ਕਹੀ, ਸੋਈ ਖਾਲਸੇ ਕੀਨ। 
ਗੋਰੋਂ ਕਢ ਨਾਸਰ ਅਲੀ, ਤਿਮੈਂ “ਸੂਰ ਮੁਖ ਦੀਨ'॥੮੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁਗਲ ਪਠਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਸੈਦਾਣੀ। ਫੜ ਰੰਘਰੇਟਨ ਸੋਉ ਆਣੀ। 
ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਾਹਮਨ ਸਿੱਖ। ਚਿਨਾਲਥਲੇ ਮੇਂ ਜਨਮਜੋਂ ਦਿੱਖ“॥੮੫॥ 
ਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੀ ਯੌ ਕਹੀ। 'ਜਲੰਧ੍ਰੋਂ ਤੁਰਕਨੀ ਰਖੋ ਸਿਖ ਸਹੀ। 
ਜਲੰਧ੍ਰੋਂ ਤੁਰਕਨੀ ਸਿੱਖ ਰਖੇ ਜੋਉ। ਐਥੇ ਓਥੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਹੋਊ'॥੮੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਡੇਰਾ ਲਾਯੋ ਭਾਦਸੇਂ ਸਭ ਸਿਖ ਮੈਂ ਤਿਸ ਆਣ। 
ਬਚਨ ਮੰਨਯੋ ਉਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਸੋਊ ਜਾਣ॥੮੭॥ 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤਬ ਆਇਓ ਲੋਇ ਰੁਪੱਯੇ ਲਾਖ। 
ਕੜਾਹ ਲਿਆਯੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ, ਦੀਓ ਅਗੈ ਖਾਲਸੈ ਰਾਖ॥੮੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੈਸੇ ਸੌਂਪੇ ਸ਼ਕਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਕੜਾਹ ਵਰਤਾਯੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 
ਨਵਾਬ ਕੜਾਹ ਜਬ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਯੋ। 'ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ' ਉਨ੍ਹੈਂ ਅਲਾਯੋ॥੮੯॥ 
6 ਪਨ) ਪਰ੫ਕ, /ਓਤਾਵਨ? ਤਾਕਦ/ 2੭ ਆਨ? ਵਾਲਾਂ (ਕੋਸਾ? ਤੱ ਗੰਹੇਤ/ ਤੇ ਕਝਨ /ਵੋਚੰ/ & ਨਸ਼ਾ 

ਦੇ ਹਾ /ਵਚਾ ਸ਼੍ਰ ਦਾ ਆਸ /ਏੱਤਾ/ ੫ ਚੰਗਾ ਨਕਲ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲ; ਸਨੱਖਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਰ ੪੩੩ 

'ਹਮ ਸੇ ਬੁੱਢਣ ਕੋ ਯਹ ਖਾਣਾ। ਹੈ ਯਹ ਬਹਿਸ਼ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਣਾਂ”। 
ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ ਕਰ” ਲੀਓ। ਦੁਆਬੇ ਟਕਾ ਸਵਾ ਲਾਖ ਥੀਯੋ॥੯੮੦॥ 
ਨਵਾਬ ਦੁਵਾਬਾ ਲੁਟਣੋ ਹਟਾਯਾ। ਸਾਂਝਾ ਖਾਲਸੇ ਸਾਥ ਬਣਾਯਾ। 
₹ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਸਾਲ। ਐਸੋ ਭਯੋ ਖਾਲਸੇ ਚਾਲ॥੯੧॥ 

ਸਾਖੀ ਮਰਹੱਟਨ ਐਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ 
ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋ ਸੂਬਾ “ਅਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਪਕੜਾਯਾ 

(...ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਥੋਂ ਗਯੋ ਹਾਰੇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਗਲ ਜੁ ਦਿੱਲੀਪਤਿ ਹੁਤੇ ਸੁ ਕਿਤ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀਏ ਮੱਧ ਦੜਾਇ”। 
ਪਠਾਣ ਕੰਧਾਰੀ ਹੂੈ ਰਹਯੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਰਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੧॥ 
ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਜਬ ਯੌਂ ਸੁਨਯੋ, ਗਯੋ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਭਾਜ। 
ਲਏ ਮਰਹੱਟੇ ਸੰਗ ਉਨ ਉਠਜਯੋ ਗਾਜਦੀਂ ਗਾਜ“॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਾਖ ਟਕਾ ਤਿਸ ਤੇ ਸੁ ਰਲਾਯਾ। ਤੌ ਮਰਹੱਟਨ ਅਗੈ ਚਲਾਯਾ। 
ਸਿ੍ਹੰਦ ਸਮੁੰਦ ਖਾਂ ਆਕੀ ਭਯੋ। ਮੁਹੱਟਨ ਭੇੜਾ ਆਨ ਸੁ ਕਯੋ॥੩॥ 
ਸੋ ਉਨ ਸ਼ਹਰ ਵੜਨ ਨ ਦਏ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਲੜੇ ਸੁ ਫਿੱਕੇ ਭਏ। 
ਦੀਨ ਬੇਗ ਯੌ ਬਜੀਰਹਿ ਕਹਜੋ। 'ਬਿਨਾ ਸਿੰਘਨ ਮਰਤੋ ਨਹਿੰ ਅਹਯੋ॥੪॥ 
ਬਜੀਰ ਕਹੀ, 'ਦੇ ਟਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿੰਘਨ ਸੇਤੀ ਬਾਤ ਬਨਾਓ'। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸਦੀਕੋ ਭਿਜਾਯੋ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋ॥੫॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਟਕੇ ਨ ਲੇਵੈਂ। ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਹਮ ਮਾਰ ਗਿਰੇਵੈਂ। 
ਜੌ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਸ਼ਹਰ ਲੁਟਾਵੋ। ਤੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤੁਰਤ ਕਢਾਵੋ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ੇਰ ਤਬੈ ਤੁਰਤ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਦਏ ਬੇਲੇ ਕੋ ਫੂਕ। 
ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੁਟਤ ਹੈ ਤਬ ਝਬੈ ਜਬ ਸ਼ਹਰ ਪਰਤ ਹੈ ਲੂਕ”॥੭॥ 

5 /ਨਆਂਦ/ ੨ ਮਲ ਆਨਲਾ/ ਤੇ ਸੰਮਤ $੮5ਤ (੧੭੫੬ ਲ0)/ ੬ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ. ਝੱਮ-ਲਾਘ' ਹੱ 
ਨ2/ ੫' ਗੱਨੇ ਕ/ ੬ ਹਮਲੇ ਲਈ /ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ/ ੭ 7ਆਤਾ (ਜਲਦ ਆਂਹਰ ਨੂੰ ਮਆਤਾ ਲਾ ਕੇ ਛਕਾ 
/ਦਤਾ ਲਾਵੈ?/ “ ਸਗਾਹਿੰਦ ਇਛਾ ਹਾਕਮ/ 



੪੩੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਲੂਟ ਸੁ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਕਸਮ ਉਨ ਬਹੁਤੀ ਖਾਈ। 
ਸਿੰਘਨ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਯਾ। ਸਿਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਾਯਾ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਥੋ ਹੁਕਮ ਜੋ ਬਨੀ ਬਿਧੀ ਅਬ ਆਇ। 
ਸਿੰਘਨ ਉਜਾੜਨ ਲੂਟਨੋ, ਕੀਨੋ ਚਿਤ ਬਹੁ ਲਾਇ॥੯॥ 
ਸਿੰਘਨ ਯੌ ਹੱਲਾ ਕੀਯੋ, ਜਿਮ ਲੰਕਾ ਪਰ "ਕਪਿ ਸੂਰ। 
ਦੌੜ ਜਾਇ ਕੰਧਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਦਿਸੈਂ ਕੰਗੂਰੈ ਕੰਗੂਰ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਸਿੰਘ ਟਪ ਕਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਗਿਲਜੇ ਰਹੇ ਨ ਅਗੇ ਖੜੇ। 
ਜੇ ਕੋ ਅੜ੍ਯੋ ਸੁ ਲੀਨੋਂ ਮਾਰ। ਇਹ ਬਿਧ ਦੁਰਾਨੀ ਗਏ ਸੁ ਹਾਰ॥੧੧॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਲੁਟ ਮਚਾਈ। ਚੰਗੀ ਵਸਤੁ ਸਿੰਘ ਭੇਰਨ ਆਈ। 
ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁਹਟੇ ਲੁਟ ਪਾਏ। ਫੇਰ ਚੁਤਰਫੋਂ ਸਭ ਵੜ ਆਏ॥੧੨॥ 
ਸਿੰਘ ਮੁਹੱਟਨ ਦੰਗਾ ਭਯੋ। ਮੁਹੱਟਨ ਕੋ ਭੀ ਲੂਟਨ ਠਯੋ। 
ਤਬਹਿ ਮਰਹਟ ਯੌ ਚਿਤ ਠਈ। ਡੇਰਾ ਸਿੰਘਨ ਲੁੱਟਨ ਚਿਤਈ॥੧੩॥ 
'ਜਬ ਸਿੰਘ ਲੱਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਾਹਿਂ। ਥੋੜੇ ਰਹੈਂ ਸੁ ਡੇਰਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਤਬ ਉਨ ਡੇਰਾ ਹੋਏ ਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਕੋ ਕਰੈਂ ਖੁਆਰ'॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸੋ ਸੁਨੀ ਤਿਨ ਸਿੰਘਨ ਕਹਿ ਢੀਨ। 
'ਹਮਰੀ ਤੁਮਰੀ ਕਸਮ ਜੋ “ਅਬ ਲੌ ਪੂਰੀ ਥੀਨ॥੧੫॥ _ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬ ਡੇਰਾ ਕਰ ਜਾਓ ਕੂਚ। ਸ਼ਹਰ ਨ ਵੜਿਓ ਰਹਿਓ ਸੂਚਾਂ'। 
ਸਿੰਘਨ ਸੋਈ ਬਾਤ ਬਨਾਈ। ਤੀਏ ਪਹਿਰ ਤਿਨ ਕੂਚ ਕਰਾਈ॥੧੬॥ 
ਮਰਹਟੇ ਤਕਾਵੈਂ ਹੁਇ ਹੁਇ ਖੜੇ। ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਰਤ ਆ ਪੜੇ। 
ਹੁਤੋ ਸਿੰਘਨ ਥੋ “ਬੰਨਾ ਬਨਾਯਾ। ਦੇ ਕੇ ਪਿਠ ਮਰਹਟਨ ਚਲਾਯਾ॥੧੭॥ 
ਕੌਸ ਦੋਇ ਕੁ ਮਰਹੱਟੇ ਆਏ। ਸਿੰਘਨ ਘੋੜੇ ਮੋੜ ਪਲਟਾਏ। 
ਦਈ ਬੰਦੂਕਨ ਕੀ ਤਬ ਝਾਰ”। ਲਏ ਮੁਹੱਟੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ॥੧੮॥ 

5 ਨੂਰਵਾੀਰ (ਲਹਾਦਰ) ਲਾਂਦਨ ਅਰਥਾਤ ਹਨੂਆਨ; /ਨਸ ਨੇ ਲੱਕਾ ਣੂਕਾੰ ਆੰ/ > ਹਰ /ਕੈਂਗਰੰ ਤ. /ਕੈਲੂਂ 

ਦਾਂ ਫਲਾਲ 5ਤ/ = ਠਾਣ /ਨੈਸ਼ਜਾ ਕੰਤਾ/ # /ਓਤ/ਰਿਆ; ਨਯਤ ਧਾਰ/ 4 ਹਣ ਆ ਕਰ ਹੱਲਾ ਹੰ/ 

੬ ਲਚੰਤ, ਸਾਫਸ਼ਾਨ/ -੭ ਲਣਤ ਸ਼ਣਾਣ /ਵਲੱਤ ਝਣਾਈੀਂਸ) £ ਝਾਤ ਭਡਾੜ਼/ 
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ਹੰਨਾ' ਹੰਨਾ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਸਿੰਘ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮੋਢੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। 
ਨੇਜੇ ਵਾਲਾ ਜੋਊ ਤਕਾਵੈਂ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕ ਤਿਸ ਸਿੰਘ ਗਿਰਾਵੈਂ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਆਗੇ ਟਿਕ੍ਯੋ ਸੋ ਤੋ ਲੀਨੋ ਮਾਰ। 
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਡੇਰਨ ਗਏ ਖ੍ਹਾਰ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੂਕੀਅਨ ਵਹਿ ਲਭਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬਾਜ ਬਟੇਰਨ ਮਾਰੇ ਕਰ ਖ੍ਹਾਰ। 
ਫਿਰ ਮਾਝੈ ਜਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਪਹੁੰਚ ਲਹੌਰ ਢਿਗ ਘੋੜੇ ਖਲ੍ਹਾਰੇ॥੨੧॥ 
ਲੁਟ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾਰੇਂ। ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਥੋਂ ਗਯੋ ਹਾਰੈ। 
ਨਠਨ ਨ ਦੀਨੇ ਮਰਹਟਨ ਘੋੜੀ। ਸੋ ਫੜ ਲਯੋ ਸੋ ਵਾਟੇਦ ਥੋੜੀ॥੨੨॥ 
ਮਰਹਟਨ ਲਹੌਰੈ ਦਯੋ ਜ਼ੋਰਾ। ਸਿੰਘਨ ਜਾਇ ਮਚਾਯੋ ਰੌਰਾਂ। 
“ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹਿ ਤਬ ਲਹੌਰੈ ਗਯੋ। ਸੋ ਨਠ ਰਾਹਿ ਕਾਬਲ ਕੇ ਪਯੋ॥੨੩॥ 
ਲਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤਬ ਖਾਲੀ ਹੋਯੋ। ਅਟਕੋਂ ਉਰੇ ਨ ਗਿਲਜਾ ਖਲੋਯੋ। 
ਸਿੰਘ ਰਹੈਂ ਯਾ ਮੁਗਲ ਸੁ ਦੁਈ। ਤੀਜੋ ਮਰਹਟਾ ਚਾਕਰ ਥੋਈ॥੨੪॥ 
ਝੁਨਕਰ' ਤਿਨ ਮੈਂ ਥੋਊ ਸੂਰਦਾਰ। ਤੁੱਕੋ” ਹੁਲਕਰ ਰਾਘੋ" ਮਲ੍ਹਾਰ'। 

_ ਸਿੰਘ ਮਰਹਟੇ ਰਹੈ ਘੂਰਮਘੂਰੀ। ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਰਹੈ ਤੁਰਕਨ ਮੌਰੀਂ॥੨੫॥ 
ਸਿੰਘਨ ਲੀਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚਿਣਾਇ। ਸਿੰਘ ਲਗੇ ਲੈਨ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਹਿ। 
ਮੁਗਲ ਸਿੰਘਨ ਤੇ "ਬੋਚ ਗਏ ਕਨ। ਦੇਖ ਕਲਾ ਯਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ॥੨੬॥ 
ਚਿੜੀਅਨ ਤੇ ਤਿਨ ਬਾਜ ਤੁੜਾਏ। "“ਸਸਿਅਨ ਤੇ ਜਿਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਵਾਏ। 
ਮੁਗਲਨ ਸਮਝੇ ਸਿੰਘ ਅਤਿ ਸੂਰ”। ਪਠਾਣ ਮਾਰ ਕੀਯੋ ਸਿੰਘਨ ਦੂਰ॥੨੭॥ 
ਮੁਗਲਨ ਕੀ ਇਨ ਮਦਤ ਕਈ। ਹਮ ਇਨ ਕੇ ਇਹ ਹਮਰੇ ਭਈ। 
ਮਰਹਟਨ ਕੋ ਘੂਰ ਸਿੰਘਨ ਦਿਖਾਵੈਂ। ਸਿੰਘਨ ਉਹਲੇ ਸੋ ਲੂਕ ਜਾਵੈਂ॥੨੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋ ਘੇਰਿ ਕੈ ਮਰਹਟਨ 'ਲੀਨੋ ਘੂਟ। 
ਹੁਤੋ ਪਟੈਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਲਯੋ ਡੇਰੋ ਉਨ ਲੂਟ॥੨੯॥ 

6 ਹਨ ਘਤਸ਼ਵਾਰ/ ੨ ਓਜਾੜ/ = (ਕੱਤ? ਫਸਲ ਤੇ / # ਰੱਲਾ ਗਲਾ: ਯੋਨ-ਸ਼ਰਾਲਾ: ਟੰਗਾ-ਛਸ਼ਾਦ / 
੪ ਆ/ਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਲਦਾਨਾੀ ਛਾ &ਤਨ, ਲੱ ਲਾਹੱਰ ਦਾ ਹ/ੱਕੈਆ.ੰ/ ੬-੯ ਮਰਹਟੇ ਸ਼ਰਦਾਨ/ 9੦ .ਨਂਢਆਂ 

ਤ/ 55 ਆਪਣਾ ਆਧ' ਝਦਾਨਆ' ਨਈ ਲੇ 2 ਗਈ) $> ਸੱਹਆਂ ਤੰ? ੪ਰਲੌੱਸ਼ਾਂ 7 5= ਨਰਨ 

ਨਹਾਦਰ/ 9੪ %ਟ ਦੱਲ /ਲਿਆ/ 



_ ਸਾਖੀ ਮੁਗਲ ਸੰਦੀਕ ਬੇਗ ਕੀ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਆਰੀ ਕੀ 
(...ਲੜੈ' ਮਰੇ' ਨਿਤ ਤੁਰਕਨ ਨਾਰ) ਰ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਔ ਪੰਧੂਮੋਂ ਬਿਕਰਮ ਰਾਇ ਕੋ ਸਾਲ। 
ਸਾਈ ਡੇਰਾ ਥੋ ਖਾਲਸੈ ਢਿਗ ਰਾਇਪੁਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਹੋਲੇ ਕੋ ਮੇਲਾ ਆਯਾ। ਸਿੰਘਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਹਿਓ ਜਾਯਾ। 
ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਤਿਆਰ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਮੁਹਰੇ ਵਾਰ॥੨॥ 
ਸੰਦੀਕ ਬੇਗ ਥੋ ਸਿਰਹੰਦ ਮਾਂਹਿ। ਟਕੈ ਸਿੰਘਨ ਦੀਓ ਦੇਣ ਭੁਲਾਇ। 
ਖਾਲੀ ਵਕੀਲ ਆਏ ਖਾਲਸੇ ਪਾਹਿ। ਸੋ ਗਲ ਥੀ ਦਿਲ ਸਿੰਘਨ ਮਾਂਹਿ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਤ ਥੇ ਸਿਰਹੰਦੈ ਕੈ ਢਿਗ ਰਾਹੁ। 
=ਕਹੀ ਸਦੀਕੇ ਕੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸਿੰਘ ਗਰਦ ਦਿਖਾਹਿ॥੪॥ 

ਜ਼ੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਮੌੜਾ ਉਸੀ ਵਲ ਲਾਯਾ। ਕਹੀਵਾਰਨ” ਭੀ ਦਲ ਦੇਖ ਪਾਯਾ। 
ਉਨ ਭੀ ਪਿੱਛੋ ਮੂੰਹ ਫਿਰਾਯਾ। ਉਨ ਕੋ ਸਮੈਂ ਉਹੀ ਬਨ ਆਯਾ॥੫॥ 
ਫਿਰਯੋ ਜਾਤ ਸਿੰਘਨ “ਲਖ ਲਯੋ। ਅਕਾਲੀ ਹੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਭਯੋ। 
ਲੂਟ ਕੂਟ ਸਿੰਘ ਅਗੈ ਸਿਧਾਰੇ। ਹੋਲਾ ਖੋਡਮੋ ਜਾਇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦ੍ਰਾਰੇ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੀ ਸਦੀਕੇ ਬੇਗ ਯੋ ਤੁਰਤ ਕੀਨੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ। 
ਜਾਇ ਪਰਜੋ ਡੇਰੇ ਉਤੇ, ਅਚਾਨਕ “ਸਾਂਈ ਵਾਰ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਛਲਕ” ਚਲਈ। ਸਿੰਘਨ ਭੂਲ ਸਭੋ ਸੁਧ ਗਈ। 
ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਸੋ ਹੋਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਖਿੰਡੀ ਥੀ ਖ੍ਰੀਦ ਜੁ ਲਈ॥੮॥ 
ਕੋਊ ਘਾਸ ਕੋਊ “ਲਕਰੀ ਕਾਰ। ਖਿੰਡੀ ਫੌਜ ਇਮ "“ਸਿੰਘਨ ਵਾਰ। 
ਸਕਯੋ ਨ ਕੋਊ ਸੰਭਾਲ ਲੜਾਈ। ਸਭ ਨਠ ਤੁਰੇ ਪਗ ਜੁਤੀ ਨ ਪਾਈ॥੯॥ 

9 ਸੰਮਤ 9੮9੫ /ਲ: (5੭੫੮ ਲ)/ 2 ਆਗੂ, ਸਥੋਦਾਨ/ ਤੇ ਕਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੱਲਾ ਨ ਅਗਲੇਰੀ ਛੱਜ 
ਜੜਰਦਸਤਾ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹਾਂ. ੬ ਕਹਾਂ ਵਾਨੇਆ ਮਹਰਲਾਂ ਫੱਲ ਨੂੰ/ ੫ ਵੇਖ /ਲਿਆ/ ੬ ਸਾਣਾੀੰਵਲ/ 

੭ ਸ਼ਲਕ, ਨੱਲੀਆਂ ਦੀ /ਇਕਠਾਂ ਝਛਤ/ ੮ ਨੱਦਾ-ਪਤਾ ਨੰਂਦਣ ਨਈ ਹੱਈੀ ੯ ਲਕਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦ/ਕੇਤ 
ਕਰਨ/ $%2 /ਨੈੰਘਾਂ ਵਾਲੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੩੭ 

ਕਿਛੁ ਵੜ ਅੜੈ ਸੁ ਪਿੰਡ ਮਝਾਰ। ਹੁਤੇ ਜੁ ਮਿਸਲਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ। 
ਸਿੰਘਪੁਰੀਏ ਆਹਲੂਵਾਲ ਸੁ ਇਕ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਓ ਸਭ ਖੜੇ ਮਿਕ'॥੧੦॥ 
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਵਾਲੋ। ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਐਂ ਸੋਢੀ ਅਕਾਲੋ। 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਦਾਰ ਲੈ ਊਹਾਂ ਅੜਾ॥੧੧॥ 
ਪੰਜ ਮਿਸਲ ਥੀ ਮਾਝੇ ਵੱਲ। ਬਹੀਰ” ਉਤਰਜੋ ਥੋ ਇਨ ਸੋਂ ਚੱਲ। 
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਤਕਰਾਈ”। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ “ਚੌਫੇਰ ਬਨਾਈ॥੧੨॥ 
ਅਤੈ ਖੜੈ ਉਹਾਂ ਸਰਦਾਰ। ਝਲੀ ਲੜਾਈ ਘੜੀ ਇਕ ਬਾਰ। 
ਤੌ ਤੋਪਨ ਆਇ ਨੇੜੈ ਧਰੀ। ਭਰ ਭਰ ਟਕਿਅਨ“ ਮਾਰ ਤਿਨ ਕਰੀ॥੧੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤਹਿੰ ਲਗੇ ਨ ਪੈਰ। ਨਠੇ ਸਿੰਘ ਉਨ ਤੇ ਮਨ ਡੈਰ'। 
“ਭਾਰ ਬੁਦਾਰੀ ਉਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਚੁਕੈ ਉਹਾਂ ਜਿੰਦ ਕੀ ਪਈ॥੧੪॥ ਜੋ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੋਸ ਸੁ ਦੁਇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਕੇ, ਉਹਾਂ ਸਿੰਘਨ ਆਯੋ ਰੋਸ। 
ਖੜੇ ਅੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੜੇ, ਮਰੈਂ ਮਾਰੈਂ ਭੀ ਓਸ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਪ ਜੰਬੁਰੇ ਉਨ ਦੁਰ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਬੰਦੁਕਨ ਮਾਰਨ ਡਹੇ। 
ਮਾਰ ਮੁਗ਼ਲਨ ਜੇ ਘੋੜੇ ਗੇਰੇ। ਮਾਰ ਮੁਗ਼ਲਨ ਕੇ ਸੀਸ ਸੁ ਫੇਰੇ॥੧੬॥ 
ਸੁਦਾਰਨ ਤਹਿ ਮਿਲ ਅੜਨਾ ਕੀਓ। ਸੂਰਨ” ਨੇ ਮੁੜ ਹੱਲਾ ਥੀਓ। 
ਬੰਦੂਕ ਤੀਰ ਐ ਨੇਜੋ ਕਮਾਨ। ਮਾਰ ਮੁਗਲ ਕੀਨੇ ਪਸ਼ੇਮਾਨ॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ। 

ਮਾਰ ਮੁਗਲ ਪਾਛੈ ਕੀਏ ਵੜੇ ਤੋਪਨ ਸੋ ਜਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਭੀ ਉਹਾਂ ਖੜ ਭਏ, "ਤੁਟੇ ਫੁਟੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਸਿੱਖ ਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇ। ਰਹੇ ਭੂਲੇ ਤਹਿ ਆਵਤ ਭਏ। 
ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਨ ਲਭ ਲਏ। ਸਿੰਘਨ ਚੱਕ ਸੁ ਮੁਹਰੇ ਕਏ॥੧੯॥ __ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿਰਦਾਰਨ ਖਾਏ। ਕਿਸ ਇਕ ਕਿਸ ਦੁਇ ਜ਼ਖਮ ਗਿਨਾਏ। 
ਖੜ ਖੜ ਲਗੇ ਬਧਾਵਨ ਸੋਊ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਵਲ ਦੋਊ॥੨੦॥ 

9 /ਏਕ /ਨਿੱਕ (7) ੭ਥੀ£/ 2 ਵਹਾਨ ਸਨਹ/ = ਤਕਤਾਈ/ # /ਨੈਲ੍ਹੇ ਟੀ ਤਰਤਾੀਲ ਝਣਾ ਕੰ/ ੫ ਗੱਲ? 

£ ਡਰ ਕ/ ੭ ਲਾਰਸ਼ਰਟਾਨੀ' ਭਾਰ ਦੌਣ ਵਾਲ ਪਨ. ਲਤਨ, ਖੱਦਰ ਆਂਇ/ ੮ ਨਾਰੈਆਂ ਨੰ ਝਹਾਏਰ 

ਜੀਆਂ 7/ ੯ ੫ਛਤਾਣ ਵਾਲੇ &ਠੋਸ਼ਨ/ 9੦ /#ੰਡੰ-ਠੱਡੇ/ 



੪੩੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਤਹ ਫਟਯੋ', ਲਗੇ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਦੋਇ। 
ਪਹੁੰਚ ਡਰੋਲੀ ਕਰ ਡੇਰੋਂ, ਭਯੋ ਚੰਗੋ ਤਿਹ ਸੋਇ॥੨੧॥ 
ਸਦੀਕੇ ਨੇ ਮਗਰੋ ਤਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਯੋ ਘਲਾਇ। 
'ਉਧਾਰ ਉਤਾਰਯੋ ਤੁਰਤ ਅਬ, ਹਮ ਤੁਮ ਵਹੀ ਭਰਾਇ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 
ਯਾ ਕੋ ਗੁੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨ ਕਰਿਓ। “ਕਹੀ ਲੁਟੀ ਹਮ ਨਹਿੰ ਚਿਤ ਧਰਿਓ'। 
ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ 'ਹਮ ਨਿਤ ਯਹ ਕਾਰ। ਲੜੈਂ ਮਰੈਂ ਨਿਤ ਤੁਰਕਨ ਨਾਰ੨॥੨੩॥ 
ਤੈਂ ਨਜ਼ਰਾਨਯੋ ਦੇਰ ਲਗਾਈ। ਤਉ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਲੁਟਾਈ। 
ਅਗੈ ਖਾਲਸੈ ਸੋ ਖੋਟੀ ਕਰੈਂ। ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਨ ਤੇ ਫਿਰ “ਕਬਿ ਟਰੈਂ॥੨੪॥ 
ਘਲ ਵਕੀਲ ਉਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਈ। ਦਯੋ ਨਜ਼ਰਾਨੋ “ਓਦੂੰ ਸਵਾਈ। 
ਐਸੋ ਭਯੋ ਥੋ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ। ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਵਧੈ ਯੌਂ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ॥੨੫॥ 

ਅਥ ਸਾਖੀ ਮੁਗਲ ਗਾਜਦੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਤੁਰੀ 
(.. -ਗਾਜਦੀਂ ਮਰਹਟਨ ਕੌ “ਲੈ ਹੜ੍ਹ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਜੇ ਆਂਜ਼ਗੀ ਗਜ਼ ਚਂ ਸਿੰਘਨ ਮਰਹੱਟਨ ਰੱਲ। 
ਮਰਹਟੇ ਫੈਲ ਸਭ ਥਾਂ ਗਏ, ਦਿਲੀ ਲਹੌਰ ਸੁ ਮੱਲ॥੧॥ 
ਸੁਨੀ ਨਵਾਬ ਲਹੌਰੀਅਨ, ਚਹੈ ਸੁ ਗਾਜਦੀਂ ਆਇ। 
ਦੈ ਡੋਲੋ ਉਨ ਮੋੜਿਓ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਰਾਹੁ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸੁਸਤ ਸੁ ਭਯੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਗਾਜਦੀਂ ਗਾਜਤ ਭਯੋ। 
ਮਨ ਮੈਂ ਗਾਜਦੀਂ ਕੀਓ ਅਭਿਮਾਨ। ਬੁਲਾਇ ਗੰਗ ਭਟ" ਕਹਯੋ ਬਖਾਨ॥੩॥ 
'ਅਬ ਤੁਮ ਹਮਰੋ ਜੱਸ ਬਨਾਯੋ। ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਬਡ ਬਜੀਰ ਅਖਾਯੋ। 
ਗਾਜਦੀਂ ਬਨਰੋ ਹਮਰੋਂ ਖਿਤਾਬ। ਦਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਸੁ ਮੋ ਕੋ ਆਬ'॥੪॥ 
ਤਬੈ ਗੰਗ ਨੇ ਐਸੇ ਕਹਯੋ। ਹਮ ਤੇ ਝੂਠ ਨ ਆਖਤ ਜਜੋ। 
5 ਲ਼ਖਆੀ ਹੋਇਆ; ਫੱਟ ਲੱਨਾ/ ੭ ਸ਼ਡਾੰਂ ਅਗਲੇਲਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਲੱਟ/ਲਿਆ; ਅਸਾਂ/ਏਹ ਗੱਲ ਵਾੰ/ਜਿਤ /ਵਲ 
ਨਹੀੰ ਰੱਕੰ/ ੨ ਨਾਲ਼/ # ਕਣੱ ਟਲਦੇ ਹਨ/ ੫ ਓਸ ਤੋਂ ਵਗੰਨੋ/ £ ਸੰਤ ੧੮5੫ (੧੭੫੮ ਈ) ਦਾ ਸ਼ਲ/ 

੭ ਲੰ ਡੁੱਠਾ (ਨਲ 20/ ੮ /ਟਕ ਕਵਾੰ ਲੈ ਨ ੦ ਏੇ /ਇਕਨੇਰ (/ਇਟਾਵਾ? ਦਾ ਵਾਨੀ. /ਸ ਦਾ ਜਨਮ 

5੫੨੮ ਈ ਦੱਲੇਆ ਲਾਏ 2. /ਏਹ /ਹੈਂਦੀਂ ਟਾ ਲੋਮਣਾੰ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੰਰਲਲ #਼ਾਨਖਾਨ ਦਾ ਦੰਨਾ /ਨਤ 

7 /ਏਸ਼ ਦਾ ਰਾ ਨਾਂ ਗੰਨਾ ਪੁਸ਼ਾਂਏ ਆ ਕਾਹਦੇ ਹਨ /ਏਸ ਦੀ ਨੈਧਤਕਾ ਕਾਂਵਤਾ ਕਰ ਕੇ /ਏਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾੰ 
ਦੇ ਪੌਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਜ਼ਲਵਾ /ਦੱਤਾ/ਨਿਆ/ /ਏਥੋ ਕਵਾੰ ਭੰਗਾ ਜੀ ਨੰ /£ਨ ਕੈਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜੂਵੀੰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ 
ਨਾ ਜੱਤਆ ਹੀ ਹੱ ਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਓਹ ਇਸ ਦਾ ਕੱਈੀਂ ਇਤਰਾਿਕਾਲਾਂ ਹੱਵੋ/ ੯ ਨੈਹਾ/ %੭ ਆਮ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੩੯ 

ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜੁ ਕਹੋਂ ਬਖਾਨ। ਕਰੋਂ ਸੱਚ ਪੈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ॥੫॥ 
ਪਿਛਲੇ ਭੱਟ ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਂਹਿ। ਝੂਠ ਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਾਨ ਗਵਾਇ। 
ਅਬ ਮੈਂ ਆਖੋਂ ਸਾਚ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਬੀ ਕਰੋਂ ਅਬ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ'॥੬॥ 

ਗੰਗ ਵਾਚ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

੧ਬਨਰੇ ਤੇ ਬਨਰੀ ਭਈ ਖਸਮ ਸੁ ਕੀਯੋ ਮਲ੍ਹਾਰ। 
“ਝਾਂਟ ਨ ਖੁੱਸੀ ਜਾਟ ਕੀ, ਇਮ ਲੂਟ ਖਾਯੋ ਸੰਸਾਰ'॥੭॥ 
ਯੌ ਸੁਨ ਤਿਸ ਕੋ ਅਗ ਲਗੀ, ਅਗੈ ਗੰਯਦਾਂ ਦਯੋ ਡਾਰ। 
ਮਰਤਾ ਹੂਆ ਕਹਿ ਮੁਯੋ ਸੋ ਫੈਲ ਗਯੋ ਸੰਸਾਰ॥੮॥ 
ਕਦੇ ਨ ਗਾਂਡੂ ਰਣ ਚੜ੍ਹੈ ਕਦੇ ਨ ਬਾਜੈ ਬੰਬ“। 
ਸਗਲ ਸਭਾ ਕੋ 'ਰਾਮ ਰਾਮ', ਬਿਦਾ ਹੋਤ ਹੈ ਗੱਗ'॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹੀ ਗਜਬੱ ਗਾਜਦੀਂ ਪੈ ਪੜਾ। ਗਾਜਦੀਂ ਮਰਹਟਨ ਕੋ ਲੈ ਹੜ੍ਹਾ। 
ਸੋਊ ਸੁਨੀਓਂ ਅਗੈ ਕਹਾਣੀ। ਬਿਸਵਾਸ ਰਾਇ ਸਿਰ ਭਾਉ ਬਿਹਾਣੀ”॥੧੦॥ 

ਸਾਖੀ ਤੁਰਕ ਸਰਬਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐ ਗਿਲਜੋਂ ਕੀ 

(ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਜੀਰ ਤਿੰਨ ਐਂ ਕੰਧਾਰੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਿਲਜਨ ਤੇ ਹਿੰਦ ਛੁਟ ਗਈ ਰਹਯੋ ਅਟਕ ਕਸ਼ਮੀਰ। 
ਹਿੰਦ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੈਨ ਫਿਰ ਕਰੀ ਸ਼ਾਹਿ ਤਤਬੀਰ-॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲਹੌਰਹਿ ਛੋਡ ਗਯੋ ਉਸ ਬੇਟਾ। “ਲਗੀ ਅੱਗ ਤਬ ਤੇ ਉਸ ਪੇਟਾ। 
ਤਿੰਨ ਲਖ ਫੌਜ ਫੇਰ ਕਰਿ ਲਯਾਯੋ। "ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਪੰਦੈ ਚੜ੍ਹਿ ਆਯੋ॥੨॥ 
ਮਾਰ ਮੁਹੱਟੇ ਅੱਗੇ ਧਰੇ। ਮਾਰ ਭਜਾਏ ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਲਰੇ”। 
ਦਿੱਲੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹੋ ਨਹਿ ਠਾਣਾ। ਝੁਨਕੂ ਜੱਟ ਕੇ ਪਾਸ ਲਕਾਣਾ॥੩॥ 
ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਕਠੀ ਭਈ। ਮੁਗਲ ਪਨਾਣਨ ਇਕ ਮਤ ਠਈ। 
'ਦਯੈ ਮੁਹਟਨ ਦੇਸੋਂ ਕਢਾਇ। ਹੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਨ ਏ ਦੁਖਦਾਇ॥੪॥ 
5 ਦਲਹੇ ਤੱ ਦੁਲਹਨ ਭਣ /ਨ%/ ੭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ/ਵੇਗ/ੱਆ/ = ਹਾਥੰ/ ੪ ਕਾ/ਇਰ ਅਨੱਖ ਕਏ ਵਾਂ ਰਣ 

ਭੂਆੰ ਹਢਚ ਲਾ ਨੇ ਨਹੀੱ ਲੜਦਾ/ ੫ ਝਾਨ।0/ ਕਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਧੰਨਾ ਨਗਾਰਾ ਨਗੀੱ ਵੱਜਦਾ/ ੬ ਕਾਹਰ/ 

੭ ਝੱਧਾ/ ੮ ਤਵੀ, /ਵ£ੱਤ ਸਗੰਤ/ ੯ ਪੰਟ /ਵੈਚ ਅਨ ਫਨ ਨਈਂ ।/ਦੈੱਡ ਅੱਤ ਮੈ ਨਈ)/ 
5੦ ਸੱਤ 5੮5%% (5੭੫੮ ਠ?2/ 55 ਲੜ)/ 



੪੪੦ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਨ ਕਸਮ ਕਰ ਇੱਕੋ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਜੀਰ ਤਿੰਨ ਐ ਕੰਧਾਰੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਤੋ ਪਕਾਇ ਜੱਟ ਪੈ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਥਰੋ ਮਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਫੜੇ। 
ਕੋਇਲ' ਕੋ ਗੜ੍ਹ ਲਯੋ ਛੁਡਾਇ। ਮੁਹੱਟਨ ਕੀ ਦਈ ਪੱਤਿ ਗਵਾਇ॥੬॥ 

ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਅ ਗਿਲਜੇ ਕੇ “ਦਾਈਏ ਕੀ 
(...ਇਕਠੇ ਦਲ ਹੁਇ ਰਹੇ ਸੁ ਖੜੇ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਵਹਿ ਆਇ ਲਹੌਰੇ ਰਹਯੋ। ਪੰਜ ਸੂਬਨ ਸਿਰਤੰਤਹ” ਲਯੋ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਐ ਭੱਖਰ ਅਟਕ। ਲਹੌਰ ਰਹਨ ਕਰ ਲੈ ਲੈ ਸਟਕ“॥੧॥ 
ਤਬ ਵਹਿ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਯੋ ਚਹੈ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸੁ ਗੈਲੈ ਰਹੈ। 
ਸੋ ਮਾਰੈ ਜੋਈ ਹਥ ਆਵੈ। ਵਹਿ ਬਹੁਂ ਸਿੰਘਨ ਹੱਥ ਨ ਲਗਾਵੈ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਭੀ ਤਿਸ ਕੋ ਬਹੁ ਲੂਟੈਂ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਦੌੜ। ਰ 
ਉਇ ਮਾਰੈ ਬਹੁ ਤੁੰਮਨ“ ਕਰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ ਬਿਧ ਸਯੋਂ ਥੋੜ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਛੂ ਸਿੰਘ ਲੁਕ ਦੇਸਹਿੰ ਰਹੇ। ਕਛੂ ਸਿੰਘ ਝਲ ਮਧ ਲੁਕ ਰਹੇ। 

ਔਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਮਾਲਵੇ ਵੜੇ। ਇਕਠੇ ਦਲ ਹੁਇ ਰਹੇ ਸੁ ਖੜੇ॥੪॥ 

ਸਾਖੀ ਹਾਨੂ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਕੀ 
(ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਸੋ ਪਹੁੰਚਾਯੋ। ਖੂੰਨੀ ਗਜ ਕੇ ਆਗੇ ਪਾਯੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਝੈ ਮੈਂ ਥੋ ਸਿੰਘ ਰਹਜੋ, ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਨਾਮ। 
ਸੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਨੀ ਤਪੀ ਕਾਨ੍ਹਾਕਾਛਾ ਗ੍ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਚੌੰਪਈ॥ 

ਗਿਲਜਨ ਢਿਗ ਨਿਸ ਲਾਗਯੇ ਆਇ। ਸੋ ਫਿਰ ਗਯੋ ਨ ਲਾਗਯੋ ਦਾਇ। 
ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਤ ਗਿਲਜਨ ”ਲਖ ਲਯੋ। ਘੋੜੇ ਜਾਤ ਤਿਲਕ ਤਹਿਂ ਪਰਯੋ॥੨॥ 

__ ₹ ਅਲੰਗੜੂ ਦਾ ਆੰਹੇਲਾ ਨ/ > ਏਅਵੇਂ ਟੰ/ ਤੇ ਸ਼ਜ਼ ਸਮਾਨ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਪੁਲੰਧ/ ੬ ਲੱਪ' ਹੋਂ ਹੋਂ ਕੌ/ 
# ਫੱਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਲਤੰ ਲਸ਼ਕਠ/ £ /&=ਡ/ ੭ ਵਖ /ਨਿਆ/ 
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ਉਠਨ ਨ ਦਯੋ ਘੋੜੇ ਤਲ ਅਯੋ। ਉਠਨ ਨ ਭਯੋ ਗਿਲਜਨ ਫੜ ਲਯੋ। 
ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਸੋ ਪਹੁੰਚਾਯੋ। ਖੂੰਨੀ ਗਜ” ਕੇ ਆਗੇ ਪਾਯੋ॥੩॥ 
ਸੋ ਗਜ ਖੂੰਨੀ ਤਿਸੈ ਨ ਮਾਰੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਰਹਸੇ ਗਾਰੈ”। 
ਫੇਰ ਹਾਥੀ ਸੰਗ ਪੈਰ ਬੰਧਾਯਾ। ਤੇ ਭੀ ਹਾਥੀ ਨਾਂਹਿ ਮਰਾਯਾ॥੪॥ 
ਤਬਹਿ ਸ਼ਾਹਿ ਗਜ ਔਰ ਮੰਗਾਯਾ। ਸੋ ਭੀ ਵਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਨ ਧਾਯਾ। 
ਤਬੈ ਸ਼ਾਹਿ ਬਹੁ ਗੁੱਸਾ ਖਾਈ। ਦੂਏ ਹਾਥੀ ਟੰਗ ਦੂਈ ਬੰਧਾਈ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੋਉ ਵਲ ਦੋਊ ਗਜ ਲਗੇ ਸਿੰਘ “ਮਧ ਦੀਓ ਬੰਧਾਇ। 
ਦਯੋ ਚਿਰਾਇ ਇਮ ਰੋਬਰੋਂ“, ਸ਼ਾਹਿ ਸੁ ਗੁੱਸਾ ਖਾਇ॥੬॥ 

ਸਾਖੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੀ 
(...ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਸ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਯੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਬਰਸ ਗਿਲਜੋ ਰਹਯੋ ਲਹੌਰ ਮਾਂਹਿ ਸੋ ਬੈਠ। 
ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਤਿਨ ਰਖ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੇਠ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਇਕਠੇ ਹੋਇ। ਰਹੈਂ ਭੂਖੇ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਰ ਨ ਹੋਇ। 
ਤਬ ਬੀਕਾਨੇਰੀਏ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ॥੨॥ 
_ਜੈਸਿਲਮੇਰ ਪਰ ਦਏ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਤਿਸ ਕੋ ਕੰਮ ਤਿਨ ਦਯੋ ਬਨਾਇ। 
ਤਬ ਤਿਨ ਦੀਨੋ ਸਿੰਘ ਹਟਾਇ। ਸੋ ਨ ਦਯੋ ਜੋ ਆਖਯਾ' ਥਾਇ॥੩॥ 
ਕਛੁ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪੈਸਾ ਰਹਜੋ। ਸੋ ਭਿ ਨ ਦਯੋ ਜੋਊ ਥੋ ਕਹਮੋ। 
ਫਿਰ ਤਿਸ ਮੁਲਕ ਦਲ ਹੋਂ ਕੇ ਮਾਰਯੋ। ਖਾਲਸੇ ਨੈ ਅਸ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਜੋ॥੪॥ 

ਸਾਖੀ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ 
(...ਜਮਨਾ ਢਿਗ ਆਇ ਡੇਰਾ ਪਾਯਾ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਖਰਚ ਸੁ ਨਹਿੰ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 
'ਮਾਰੋਂ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਦੌੜ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਮਾਲਵੇ ਖਾਹਿਂ'॥੧॥ 

9 ਹਾਥੀ/ 2 ਗਾਲ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਤਾਂ ਵੀਂ ਹਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ) ੬ ਦੱਹਾਂ ਹਾਲੀਆਂ /ਵਜ਼ਕਾਰ (ਦੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ 

ਨਾਸ਼) ਬੰਨ /ਦੱਤਾ/ ੫ ਨ-ਲ-ਠ, ਨਾਨੂਣੰ/ ੬ (ਨੰ) ਆੱਸਆ 70 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਮਲਵਈ ਬੁਲਾਏ। 'ਹੁਇ ਆਗੈ ਕੋ ਮੁਲਕ ਬਤਾਏ'। 
ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਐ ਬੁੱਢੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਬੁਲਾਈ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗੇ ਕਰੇ ਵਕੀਲ ਇਨ, ਜੋ ਉਨ ਕੋ ਮਿਲ ਪਾਇ। 
ਸਿੰਘਨ ਦੇਹਿ ਮਿਲਾਇ ਓਇ, ਕਰ ਅਪਨੇ ਲੇਹਿਂ ਬਚਾਇ॥੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੈਥਲੀਏ ਹਥ ਭਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਅਠ ਖੇੜੇ ਬਚਾਏ। 
ਮਾਰ ਸਫੀਦੋਂ ਜੀਂਦ ਮਿਲਾਈ। ਮਲਵਈਅਨ ਹਥ ਕਛੂ ਪੈਸੋ ਚੁਕਾਈ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੌੜ ਸੁ ਹਾਂਸੀ ਜਾ ਲੁਟੀ ਨਾਰਨੌਲ ਹਿਸਾਰੈ ਮਾਰ। 
ਫਿਰ ਕਾਮਾ” ਪਹਾੜੀ ਲਟਿ ਕੈ, ਢਿਗ ਜੈਪੁਰ ਦੀਨੋ ਸਾਰ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਜੈਪੁਰੀਏ ਵਕੀਲ ਭਿਜਾਏ। 'ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ। 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੱਖਨ ਜਿਤਈ। ਤਬ ਰਾਜੈ ਹਮ ਸਰਣਹਿ ਲਈ॥੬॥ 
ਹਮ ਤੁਮ ਹੈਂ ਯੋ ਹੀ ਗੁਰਭਾਈ। ਮੁਲਕ ਹਮਾਰ ਉਜਾੜੇ ਨਾਂਹੀ'। 
ਤੌ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਲਾਯਾ। ਜਮਨਾ ਢਿਗ ਆਇ ਡੇਰਾ ਪਾਯਾ॥੭॥ 

ਸਾਖੀ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ 
(ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਮ ਲਈ, ਸੁ ਲੜਯੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਨਾਲ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਮਿਸਲ ਮੈਂ ਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਖਾਇ। 
ਤਿਸ ਡੇਰੇ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਤਿਨ ਯੋਂ “ਤੇ ਪਕਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨ ਸਿੰਘ ਉਛੇਰੇਂ“। ਜਮਨਾ ਟਪ ਲੰਘ ਪਈਏ ਸਵੇਰੇ'। 
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਬੈ ਸੁਨ ਕਹੀ। “ਤੂੰ ਬੇਫਤੂ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਮਹੀ॥੨॥ 
ਥੋੜੈ ਦਲ ਸਿਉਂ ਪਾਰ ਨ ਜੈਯੋਂ। ਕਟਾਇ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਨੱਠ ਨ ਐਯੋ। 
ਛਪਯੋ ਆਇ ਜੁ ਲਹੌਰੈ ਮਾਂਹਿ। ਉਸ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੀ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ'॥੩॥ 
5 /#੩ਡ/ ੭. ਕਮਾਲ” ਲੂ: ਛਾ/ਇਲਾ ਘਟਦੀ “ਨਾਲ” ਰਾਣਾ ਨ ੫ੰਚਕੂਟ ਟੰ (ਟੀਹਤਾੀ ਨੜ੍ਵਾਨ 

#ਹੰਟ ਦਾ /ਇਲਾਕਾ)/ ਤ ਸੱਧ/ਇੱਤਾ/ ੪ %ਤਾ ਪਕਾਾਇਆ ਕਾਂ ਸਝਾਹ ਕੱਠੀ) ੫ ਆਜ਼ਾਦ /ਫਰਨ ਵਾਲੋ/ 

੬ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਖਾਸ਼ਲੇ ਵੇਚ ਆ ਹੱ? 
ਰਿ ਦਲ ਦਲ =-ਲਲਲਲਮਦਲਲ=-ੀ੍ੀਊ-<- << ਲਅਲ ਨਲ ਲਮਰਲਲ==< ਗਦਾ ਮਰ ਨਲ ੨. ਲ=ਦ= ਨੰਦ << -=== ਨਲ -ਰਲਲ=ਸਲ ੨===ਕਲਲਾਲਲਲਲਲਲਲਲਲਲਾਲਨਮਲਲਲਲ=ਮ== ਮਜਨਲ==ਮ ਲੀਨ, ਅਲਲ=== ਰਲ ਰੇ ਦਦ-=====-====-ਲਲ 'ਜਲਲਣਨ=ਜ==ਲ==ਦਦ 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੪੪੩ 

ਉਨ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਪਾਰ ਸਿਧਾਯਾ। ਮੁਲਕ ਰੁਹੇਲੇ” ਕਾ ਸੁ ਲਟਾਯਾ। 
ਜੁਰਲੇ ਕੋ ਆਹਿਸੇਦ ਸਹਿ ਹੋੜ ਲੂ ਸਾਥੀ। ਸਾਕ ਦੁਜਾਈ ਸਾਹ ਜਵਾਂ ਸੀ॥੧॥ 
ਆਗੈ ਥੋਂ ਹੈ ਤਕਤੋ ਰਹੈ। ਸ਼ਾਹਿ ਦੁੜਾਈ ਫੌਜ ਤਿਸ ਕਹੇ। 

ਲਹੌਰੋ' ਸਿਰਹੰਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਦੌੜ। ਅਗੈ ਰੁਹੇਲੇ ਥੀ ਪੜੀ ਸੋੜ”॥੫॥ 
ਦਸ ਦਿਨ ਲਗ ਰਹੇ ਲੂਟਤ ਦੇਸ਼। ਮੇਰਨ ਲੂਟਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁ ਬੇਸ਼ਾ। 
ਨਹਿੰ ਤਿਨ ਚਿੰਤਾ ਨਹਿ ਹੰਦੇਸ। ਭਈ ਨ ਖਬਰ ਜੁ ਅਏ ਮਲੇਛ“॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੱਠੀ ਭਈ ਰੁਹੇਲੀ ਗਿਲਜੀ ਫੌਜ। 
ਸੂਰ” ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਇ ਪਈ, ਜਿਮ ਦਰਿਆਏ ਮੌਜ”॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਲਦੇ ਘੋੜੇ ਭਾਰ। ਆਪ ਬੰਨ੍ਹ ਗੰਢ ਮਗਰੋਂ” ਨਾਲ। 
ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘ ਸੁ ਭਏ ਖੁਆਰ। ਸਕੈਂ ਨ ਸੈ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਰ॥੮॥ 
ਸਿੰਘ ਭਏ ਤਬ “ਭੱਜਨ ਵਾਰ। ਇਮ ਕਰ ਭਈ ਨ “'ਲਰਨੇਂ ਕਾਰ। 
ਜੇ ਜੇ ਹੁਤੇ ਸੁ ਸਿੰਘ ਅੜਿਯਾਰੇ””। ਸੋ ਨਾ ਰਹੇ ਤਹੀਂ ਸੋ ਮਾਰੇ॥੯॥ 
ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੈ ਚਿਤ ਤੌ ਆਈ। 'ਭਈ ਸੋਊ ਜੋ ਸਿੰਘਨ ਬਤਾਈ'। 
ਸੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਤੋ ਜਾਵੈ। ਬਹੁਤਨ ਕੇ ਕਬਿ 'ਦਵਾਰੇ ਆਵੈ॥੧੦॥... 
ਲਗ ਗੋਲੀ ਘੋੜਾ ਗਿਰ ਪਯੋ। ਮੱਧ ਰਕਾਬੋਂ ਪਗ” ਫਸ ਰਹਯੋ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਥੇ ਬਡੇ ਤੇ ਆਏ ਮੁਹ ਮਾਰ। 
'ਪਲਰਤ ਭਜਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਰਤ ਪੀ: ਛੇ ਮੁਏ ਹਜ਼ਾਰ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੁਖਤ ਫਤ੍ਹੇ ਯੌ ਕਾਬਲੀ ਆਈ। ਜਹਾਂ ਖਾਨ" ਫੌਜਦਾਰ ਕਹਾਈ। 
ਉਨ ਸਿਜ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਜੁ ਕਟਾਏ। ਅਨਾਰ਼ਾਂ ਗੱਡੇ ਨਜੀਬੇ ਲਦਵਾਏ॥੧੩॥ 

ਚ ਨਹੀਝ #ੰਡ; ; ਓਤਰ &ੱਤਾ ਟਾ/ਟਕ /ਏਲਾਕ; ਐਸ /ਵੇਲ ਝਦਾਓ /ਨੋਜਨੌਰ ਅਤੇ ਸਗਲੀ ਦੇ ਨਨ ਸਰਨ 

ਹਨ/ ਨੌਹ ਪਹਾੜ ਦਾ/ਏਲਾਕਾ/ ੭ ਤਨ ਭਤ/ 2 ਲਹੁਤ ਕਰ ਲੇ ਵਪਨੋ/ & /ਣਾ? ਅੰਦੋਲਨ /ਫਕਾਰ, 

/ਝਤਾ/ ੪' ਤਰਕ/ ੬ ਨਰਨ/ -੭ (ਫਾ? ਲਾੰੱਹਰ ( ਦਾਂਨਆ ਦਆਂ ਲਾਂਟੇਰਾਂ ਵਨ ਆ ਚੜ੍ਹਾ?/ ੮ /ਮਠ /ਪੰਛ/ 

੯ #ੱਠਾੜ/ 92 ਭੱਣ ਵਾ ਨਠੇ ਸਾਣ ਵਾਲ 55 ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਰਲ ਲਤਾਣ?' 5੭ ਅਤਨ ਵਾਲ 

ਅਤਾਨਅਲ /ਜੱਦ ਹਨ ਚੜ ਰਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ #ਕਾਕਲਾ ਨਾ ਕਠ ਅਕਦਾ/ 55 ਖੈੱਰ/ 9% ਲੜ/ੰਇਆਂ 

5762) % ਲਹਨ ਸ਼ਨ-ਆਂਟਮਦ ਸਾਹ ਆਝਦਾਲਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਬੋਟ ਤਹ ਦਾ ਠੰਜਣਾਰ' ਤੰ #ਤੂੰ/ /ਏਹਾ 
$੭੫੬ ਤੋਂ ੧੭੪੮ ਲੀ ਹਕ ਭਾਹੱਰ ਟਾ ਲਲੋਦਾਲ /ਨਿਹਾ ਅਤੇ ਆੰਮਿਤਸ਼ਰ ਏਂ ਨੰਤੇ /&ਡ ਨੌਲੇਰਟਾਲ /ਦੇਸ਼ 
ਲਾਲਾ ₹'/ਨ% ਸਟ :” ਨਾਂ ਪਰਮ /ਦਆਲ /ਲਘ ਏ ਹੱਲ ਆੱਟੇਆ /ਨਿਆ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਸਿਰ ਗਡੇ ਲੰਘ ਤੁਰੇ ਘੱਗਰ ਹੁਤੀ ਸਰਾਇ। 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਦਲ ਬਡੇ ਸੁਨੀ ਅਵਾਈ ਆਇ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਉਹਾਂ ਗਿਰਾਇ। ਗੱਡੇ ਲੈ ਗਏ ਨੱਠ ਪਿਛਾਂਹਿ। 
ਰੁਤੇ ਭਤੀਜੇ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੋਇ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੋਇ॥੧੫॥ 
ਲਈ ਥਨੇਸਰ ਥੀ ਜਿਨ ਮੱਲ। ਸੀਸ ਫੂਕੇ” ਉਨ ਦੌੜ ਸੁ ਚੱਲ। 
ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਇਮ ਉਹਾਂ ਕਹਾਵੈ। ਚਾੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੁਖ ਸੋ ਪਾਵੈ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਸਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇਈਏ ਸਾਲ। 
ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਮ ਲਈ ਸੁ ਲੜਯੋ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਨਾਲ॥੧੭॥ 

ਸਾਖੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਕੀ 

(...ਗਈ ਜਾਨ ਬਹੁ ਪਾਇ ਅਜ਼ਾਬ”) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਮੀਰ ਸੁ ਮੰਨੂਐ ਸੁਨਯੋ ਮੁਯੋ “ਜਿਸ ਦਾਇ। 
ਮਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਓ ਖਾਲਸੈ, ਮੁਯੋ ਆਪ ਦੁਖ ਪਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜਬੈ ਮਰਿ ਗਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਹੁਤੋ ਵਸੀਲੋ ਵਹਯੋ। 
ਟਕੇ ਦੇਨ ਤੇ ਤੁਰਤ ਮਿਟ ਗਏ। ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਸੰਤਏ॥੨॥ 
ਲਹੌਰ ਢਿਗ ਘੋੜੇ ਜਾਇ ਦੁੜਾਏ। ਗੈਲ ਪੜੈ ਰਲੋਂ ਝਾੜਨ?” ਜਾਏ। 
ਖੋੜਨ ਕੋ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਭੀ ਮਾਰੈਂ। ਬਹੁਤਨ ਕੋ ਕਿਤ “ਅਗਾੜੈ ਪਛਾੜੈਂ॥੩॥ 
ਤੌ ਬਜੀਰ ਕੇ ਦਿਲ ਇਮ ਆਈ। 'ਦੇਈਏ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਮਰਵਾਈ'। 
ਚਾਰ ਓਰ ਦਈ ਫੌਜ ਦੁੜਾਏ। ਦੀਏ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਮਾਰ ਕਢਾਏ॥੪॥ 

6 ਅਫਵਾਹ; #਼ਲਰ/ 2 ਸਸਕਾਰ ਕਰ /ਦੋਂਤਾ/ ਤ ਸੰਮਤ 9੮੧੩, /ਏਹ ਅਾਰਾਂ ਸੌਂ ਤੋਲਏ ਅਠਾਜ਼ਾਂ ਨੌਂ 
ਤੌਰਾਂ (ਤਰ?) ਠ#ਾ ਹੈ: /ਏਕਾ ਨਸਲ /ਵੇਚ ਸੰਆਦਕਾ ਨੰ ਸੋਹਣ ਦਾ ਸਤਨ ਕੰਝਾ ਹੈਂ ਤੇ ਤੋਲਏ' ਟੀ ਥਾਂ 
ਟਹੀਣੇ' /ਨੋਹਾ ਹੰ/ ਅੱਗੋਂ ਯੱਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਮੰਨੂੰ ਦੰ/ਉਤੂ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਵਸਤ 9੮੨੩ (੧੭੬ ਲੀ.2 
/ਟੰਟਾ ਹੈ ਲੌ ਸ਼ਾ ਨਹ /ਨਾਉਂਕੇ ਅੰਚ ਆ ਟੀ ਮੱਤ ਸਤ ੧੮੧੭ (੧੭੫੩ ਣ) /ਵੇਲ ਹੋਈ .ਨੰ/ 
/ਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਅਨਲੂਵਾੰ' ਸ਼ਦਾੰ ਦੇ ਛੰਵੇੱ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੋਂ /#ਨਹਾ ਹੰ/ ੪ ਦੱਸ ਤਕਲੀਫਾ/ ੫ /ਨੈਸ਼ ਤੂ? ੬ ਤੱਗਾ 
ਕਾਡੇ ਦੁੱਖ /ਦਤ/ .੭ ਝਾੜਾਂ /ਵੇਚ/ ੮ (ਬਹੁਾਤੇਆਂ ਨੂੰ) ਅੰਨੇ /ਕਵੇ' ਹਰਾਏਂਣ/ 
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ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ" ਰਹੇ ਕਿਤ ਲੁਕ ਛੁਪ ਦਾਏ। ਸੋ ਭੀ ਲੁਟ ਮਾਰਤ ਤਿਵਹੀ ਖਾਏ। 
ਸੁਨ ਬਜੀਰ ਮਨ ਕੋਪੀ' ਆਈ। ਆਪ ਬਜੀਰ ਚੜ੍ਹਜੇ ਕਰ ਧਾਈ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਏ ਹਲਕਾਰੇ ਬਜੀਰ ਘਲ ਆਈ ਖਬਰ ਜਾ ਪਾਇ। 
ਸੁਨੈ ਕਬੀਲੇ ਸਿੰਘਨ ਜਹਿਂ ਤਹਿ ਪੁੱਜ ਘੇਰ ਕਵਵਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਤ ਬਜੀਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘਨ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਝਾੜੋ' ਕਮਾਦੋਂ ਕਢ ਲਏ ਮਾਰ। 
ਜੋ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਦਕਰਨੇ ਵਾਰੇ। ਸੋ ਭੀ ਟੋਲ ਸਿੰਘ ਉਨਿ ਮਾਰੇ॥੭॥ 
ਹਾਹਾਕਾਰ ਭਯੋ ਮਾਝੇ ਮਾਂਹਿ। ਲੂਕਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਲਨਾਂ ਨਾਂਹਿ। 
ਇਕ ਨਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਹੁਤੋ ਗਰਾਂਮ'। ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਸਿਧ ਜਗ ਦਾਦੂ ਰਾਮ॥੮॥ 
ਤਹਾਂ ਮਾਤ ਦਾਦੀ ਹਮਰੀ ਛਪ ਰਹੀ। ਹਲਕਾਰਨ ਜਾਇ ਬਜੀਰੈ ਕਹੀ। 
ਤਹਿ ਹੀ ਉਤਰਜੋ ਆਇ ਬਜੀਰ। ਘੇਰਯੇ ਪਿੰਡ ਉਨ ਕਰ ਤਤਬੀਰ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਕੋ ਪੌਤਰੋ ਫੜ ਉਨ ਲਯੋ ਮੰਗਾਇ। 
ਕਹਜੋ, 'ਪਾਸ ਤੁਝ ਦੁਜ਼ਦ“ ਘਣੇ, ਸੋ ਹਮ ਦੇਹੁ ਫੜਾਇ'॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਲਕ ਮਹੰਤ ਮੁਕਰਤ ਤਹਿਂ ਭਯੋ। ਉਸ ਕੋ ਘਰ ਬਜੀਰ ਟੋਲਨ ਕਰਜੋ। 
ਮਾਤੈ ਹਮਰੀ ਔਰ ਜੁ ਸਿਖਨੀ। ਕਪੜੈ ਰੰਗ ਕੀਓ ਸਭ ਬਿਸਨੀ”॥੧੧॥ 
ਕੋਊ ਭੈਨ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਕਹੀ। ਗੋਲੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੀ ਯੌ ਕਹੀ। 
ਇਮ ਉਨ ਪੜਦੋ ਸਭ ਪਰ ਪਾਯੋ। ਅਪਨੇ ਉਪਰ ਦੁਖੈ ਸਹਾਯੋ॥੧੨॥ 
ਬਜੀਰ ਕਹੀ, 'ਇਨ ਦੁਜ਼ਦ“ ਲੁਕੋਯੋ'। ਦੈ ਮੁਸ਼ਕੈਂ ਅਗੈ ਹਾਥੀ ਸੁਟੋਯੋ। 
ਹਾਥੀ ਖੂੰਨੀ ਸੁੰਡ ਪੈਰੀ ਲਾਯੋ। ਪੈਰ ਛੁਹੇ ਐ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯੋ॥੧੩॥ 
ਬਹੁ ਮਹਾਵਤ ਉਸ ਰਹਯੋ ਦਬਾਇ। ਹਾਥੀ ਖੂਨੀ ਹਟ ਪਿਛੇ ਜਾਇ। 
ਸੁਨ ਬਜੀਰ ਬਹੁ ਗੁੱਸੋ ਕੀਓ। 'ਇਨ੍ਹੈਂ ਮਹਾਵਤ ਲਬ ਲੈ ਲੀਓ'॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਨੈ ਭੇਜਿਓ ਮਹਾਵਤ ਔਰ ਖਿਝਾਇ"। 
ਤੌ ਭੀ ਬਾਲਕ ਨਹਿਂ ਮਰਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭਈ ਰਜਾਇ॥੧੫॥ 

5 ੫ਯਾਏ ਪੰਦਲ /ਨੈਪਾਹ/ 2 ਕੁੱਲ ਹੱਸ ਨੋ 2 ਕਰਨ ਵਾਲੋ/ ੬ ਕਲੀੱਲੋਆਂ ਨੂੰ, ਯਥੇਆਂ ਨੂੰ/ 
੪ (ਫਾ੭ ਜੌਠ/ ੬ #ਕਰ /ਨਆ ਨਾਂਹ ਕਰ /ਦੱਤ) .੭ /ਨੈਲਨੰਣ ਵੋਸ਼ਨੈਂ ਦੋ ਸੈਵਕਾ #ਜ੍ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਗਾਵੇ' 

ਹੱਦ ਹਨ/ ੮ ਲਲਚ (ਗਨ ਮਾਲ ਲੈ /ਨਿਆ 2)/ ੯ /#ਡ ਕ/ 'ਛਾ# ਦੀ ਥਾਂ /ਵੇਚ /ਏਕ ਨੱਠ ਤਕਾ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਫੀਲਦਾਰ" ਬਜੀਰਹਿ ਕਹੀ। 'ਬ਼ਾਲਕ ਖਾਲੀ ਬਰਕਤੋਂ' ਨਹੀਂ'। 
ਤਊ ਬਜੀਰਹਿ ਹਾਥੀ ਹਟਵਾਯੋ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਕੈਦ ਕਰਾਯੋ॥੧੬॥ 
ਸਿਖ ਆਣੇ” ਥੇ ਫੌਜ ਫੜ ਚਾਰ। ਕਹਯੋ ਬਜੀਰ 'ਇਨ ਦੇਵੋ ਮਾਰ'। 
ਉਸ ਬੇਗਮ ਆਣੀ ਥੀ ਸਾਥ। ਕਰੀ ਅਰਜ਼ ਉਨ ਜੋੜੇ ਹਾਥ॥੧੭॥ 
'ਮੈਂ ਦੇਖਯੋ ਕਬ ਕੋ ਸਿਖ ਨਾਂਹਿ'। ਇਮ ਕਹਿ ਲੀਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਇ। 
ਦੇਖ ਬੇਗਮ ਤੇ ਦਏ ਛੁਡਾਇ। ਬਨਜੋ ਸਬੱਬ ਉਨ੍ਹੈਂ ਜਿੰਦ ਆਇ॥੧੮॥ 
ਤੌ ਲੌ ਆਇ ਹਲਕਾਰੇ ਬੋਲੇ। 'ਚੜ੍ਹ ਮਾਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਮ ਦੇਖ ਆਏ ਕੋਲੇ”'। 
ਤਉ ਬਜੀਰ ਨੇ ਘੋੜੋ ਮੰਗਾਯੋ। ਲੈ ਹਲਕਾਰਨ ਮੁਹਰੇ ਧਾਯੋ॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਢਿਗੈ ਕਮਾਦ ਵਡ ਖੇਤ ਥੋ, ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ ਉਸੈ ਬਹੁ ਮਾਂਹਿ। 
ਇਆਣੇ ਸਯਾਣੇ ਬਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਘੇਰ ਲਏ ਗਿਰਦ ਤਾਂਹਿ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਮਾਵੇਂ ਭੈਣ ਬ੍ਰਿਲਾਹਿਂ'। ਕਹਿ ਨ ਸਕੈਂ ਵਹਿ ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਹਿਂ'। 
ਲੋਕ ਖੜੇ ਦੇਖ ਗਿਰਦ ਕੰਪਾਹਿ'। 'ਇਹ ਅਬ ਬਚਤੇ ਦਿਸਤੇ ਨਾਹਿਂ॥੨੧॥ 
ਕਯਾ ਜਾਣੀਐ ਇਨ ਪਿਛੈ ਕਯਾ ਹੋਇ'। ਕਹੈ ਪਿੰਡ 'ਤੁਮ ਰਖੇਂ ਲਕੋਇ'। 
ਹਾਹਾਕਾਰ ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਕਯੋ। ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਭਾਣੇ ਭਯੋ॥੨੨॥ 
“ਸੀਖ ਪਾਉ ਘੋੜਾ ਭਯੋ ਬਜੀਰ। ਗਿਰਜੋ ਭੂਮ ਮਧ "ਝੂਮ ਸੁ ਗੀਰ। 
ਏਕ ਪੈਰ ਮਧ”? ਫਸਯੋ ਰਕਾਬ। ਗਈ ਜਾਨ ਬਹੁ ਪਾਇ ਅਜ਼ਾਬ'॥੨੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰਕਨ ਭੁਲ ਗਯੋ। ਫੜਜੋ ਹੁਤੇ ਸੇ ਭੀ ਛਡ ਦਯੋ। 
ਐਸੋ ਭਯੋ ਮੰਨੂੰ ਹਵਾਲ। "ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਪਰ ਤੇਈਏ ਸਾਲ॥੨੪॥ 

ਸਾਖੀ ਮਥਰਾ ਔ ਕੋਇਲ'ਦ ਕਤਲ ਕੀ 
(...ਆਇ ਪਾਨੀਪਤ ਕਰੀ ਲੜਾਈ) 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਬਰਸ ਕਾਬਲੀ ਰਹਜੋ ਮੱਧ ਰੁਹੇਲੇ ਦੇਸ਼। 
9 ਫਨੈਭਲਾਨ; ਅਹਾਵਤਾ/ ੨ /ਲਆਂਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਨੌੜੇਂ 0 ੬ /ਵੈਰਲਾਮ' ਕਰਦੀਆਂ? ੫' ਨਣਾ ਕੇ/ ੬ ਕੰੜਦੇ 
ਨਨ? ੭ ਸੱਥ ਆ ਹੱਟ /4ਛਲੇ ਪੌਰਾਂ ਨੂੰ /ਸੈੱਧੇ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੱਵੇ' ਪਰ ਚੱਕਾ ਕੰ ਘੜੇ ਦਾ.ਸੰਖ' ਵਾਲਾ ਸੜੇ 
ਹੈ ਲਾਣਾ ਭੜਕਾ ਉਠਣ? ੮ ਧਰਤਾਂ ਤ/ ੯ ਝਮਦਾ ਗੋਂਇਆ/ 9੦ /ਵੋਚ (ਰਕਾਲ /ਵੋਚ /ਏਕ ਮੰਨ ਫਸ 
/ਨਨਾ// 55 ਦੱਸ ਕਲਟ/ 9੭ ਸਤ 5੮੭੨੨ (5੭੬ ਲੀ? ਨੇਂ ਨੱਕ ਨਹੀ ਨਉ ਲੰ ਆਠ ਅੰ ਦਾ 
ਨਤਾ ੭੫= ਲੀ ਅਰਥਾਤ ਸੰਮਤ 9੮੧੦ /ਵਚਾ ਹੌਲੀੰ/ /ਲਹ ਅਨਾਰਾਂ ਨੈ ਪਰ ਤੋਰੀ ਸਾਲ'।੧੮੧੩ 
/ਲੋ-? ਜਾਹੀਦਾ ਹੈ/ ੧= ਅਲੰਗਤੂ ਦਾ ਆਹਲਾ ਨਨ? 
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ਨਵਾਬ ਸਭਨ ਪੈਸੇ ਦਏ, ਐ ਲਹੌਰ ਮੱਲੀ ਉਨ ਬੇਸ਼॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਜੇ ਸਭ ਉਸ ਕੀ ਕਥਾ ਕਥੱਯੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੇ ਕੁਛ ਸੁਖ ਨਹਿੰ ਪੱਯੈ। 
ਜੁੱਧ ਭਯੋਂ ਬਡ ਭਾਉ? ਸਾਥ। ਉਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਧਤ ਹੈ ਬਾਤ॥੨॥ 
ਤਾਂ ਤੇ ਸੂਛ਼ਮਾਂ ਬਾਤ ਸੁਨਾਊਂ। ਗੁੰਥ ਬਢਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰਾਉਂ। 
ਸਭ ਤੁਰਕਨ ਯੌ ਬਾਤ ਬਨਾਈ। ਹਿੰਦੁ ਮਰਹਟੇ ਸਭ ਦਏ ਗਵਾਈ॥੩॥ 
ਨਬਾਬ ਬਜੀਰਨ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ। ਹਿੰਦੂਅਨ ਊਪਰ ਦੌੜ ਕਰਾਈ। 
ਮਥਰਾ ਮਾਰ “ਬੰਦੀ ਬਹੁ ਕਰੀ। ਬਚਜੋ ਸੋਊ ਜੋ ਰਹਯੋ ਨ ਘਰੀ“॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਬਚਿਓ ਜੋ ਭਜ ਗਯੋ ਭਰਤ ਪੁਰੇ ਕੇ ਪਾਹਿ। 
ਮਗਰ ਗਈ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਕੀ, ਮਾਰ ਤੋਪਨ ਦਈ ਹਟਾਇ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਥਰਾ ਡੇਰਾ ਗਿਲਜਨ ਪਾਯਾ। ਭਰਤ ਪੁਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹਟਾਯਾ। 
ਤੋਪਖਾਨੇ ਕੀ ਸ਼ਲਕ ਸੁਨਈ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣ ਸੁ ਅਕਲ ਗਵਈ॥੬॥ 
ਡੀਕ” ਮਾਹਿ ਬਹੁਤੇ ਜਟ ਵਰੇ। ਮਰਹਟੇ ਝੁਨਕੂ? ਘੁਮੋਰਹਿ ਅੜੇ। 
ਔਰ ਹੁਤੋ ਇਕ ਗੜ੍ਹ ਵਡ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਪਰ ਜਟ ਉਮੈਦ ਬਹੁ ਸਾਰੀ॥੭॥ 
ਜੱਟ ਫੌਜ ਨਿਜ ਖਾਸੀ ਭਰੀ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਬਹੁ ਜੰਜਾਇਲਾ ਵਰੀ"। 
ਖਾਈ ਕੰਧ ਥੀ ਵੇਸ ਬਨਾਈ। ਸੁਰੰਗ ਹਲ ਕੀ ਭੈ ਨਹਿ ਕਾਈ॥੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋਪਨ ਕੰਧ ਸੁ ਨਹਿੰ ਢਹੈ ਨਹਿਂ ਸੁਰੰਗਹਿ ਹੋਇ ਲਗਾਇ। 
ਹੱਲੋਂ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਨਾ ਕਰੈ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਦਯੋ ਪਾਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਇਲ” ਕੋ ਉਹ ਗੜ੍ਹਾ ਕਹਾਵੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਉਸੇ ਸੁਨਾਵੈ'। 
ਮੁਸਲੇ ਨਾਮ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਕਹਿਹੀਂ। ਬਰਸ ਬਾਰਾਂ ਕੋ ਖਰਚ "ਤਿਹ ਮਾਂਹੀ॥੧੦॥ 
'ਬਹੁ ਗੁਮਰਾਹੀ'” ਜਟਨ ਮਨ ਰਹੈ। ਜਾਤ ਬਨਜਾਰੋ ਫੌਜਨ ਕਹੈ'। 
ਮਧ ਧੌਂਸ ਉਨ ਦਈ ਬਜਾਈ। ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਸੋਊ ਸੁਨ ਪਾਈ॥੧੧॥ 
5 /ਵੋਲੇਸ਼ ਕਰ ਕ&/ > ਮਰਹੱਟਾ ਸ਼ਰਦਾਰ/ 2 ਨੁਕਆ ਛੰਟਾੰ /ਨਗੀ/ # ਕਦੀ ਲਣਾ ਲਏ? ੫ ਘਤ/ 
੬ ਭਰਤਮਰ ਦਾ /ਏਕ /ਇਲਾਕਾ ਲੰ ਭਰਤਮਰ ਤੇ #ਸ਼ਰਾ ਦੇ /ਵੈਚਕਾਰ ਹ/ -” ਭਰਤਰ ਦੇ /£ਲਾਕੰ/ 

੮ ਲੰਨੈਲ ਭਾਲ ਤੇ ਲੰਨ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਟੂਰ ਤੱਕ ਆਰ ਕਰਦਾਂ ਹੰ/ ੯ ਫਨੂਹੀਆਂ (ਨੱਲਆ) ਵਸਣ (ਵਰੁਣ? 
ਭਗਾਆਂ (7) ਵੜ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਈਆ/ 9੦ ਅਲਾੀਗੜ੍ੂ/ 55 ਓਸ 7ਵੋਚ/ 92 ਭੁਲੋਨ /7) 
ਨਾੜ; ਗੁਮਾਨ, ਝਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹ/ $= ਧਨ ਨਗਾਰ/ 
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ਰਹਯੋ ਰੁਹੇਲੈ ਉਸੈ ਟਲਾਈ। 'ਮਤ ਈਹਾਂ ਰਹੈ ਸੁ ਸ਼ਾਹੁ ਫਸਾਈ। 
ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੁਟੈ ਨਹਿ ਬਾਰੈ ਬਰਸ ਤਾਈਂ। ਔਰ ਕਾਮ ਹਮ ਪਿਛੈ ਸਭ ਪਾਈ॥੧੨॥ 
ਔਰ ਕਾਮ ਜਾਹਿਂ ਹਮਰੇ ਡੂਬ। ਕਿਲੋ ਪਿਲਚਨ' ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੈ ਖੂਬ'। 
ਨਜੀਬਾ ਕਹੈ, 'ਇਹੁ ਫਕੀਰ ਬਜਾਯਾ।' ਇਕ ਦਿਨ ਇਮ ਕਰ ਸ਼ਾਹੁ ਟਲਾਯਾ॥੧੩॥ 
'ੋਤ ਜਟਨ ਕੀ ਨੇੜੈ ਆਈ। ਜੱਟ ਨ ਟਲੈਂ ਸੁ ਜਾਹਿਂ ਬਜਾਈ'। 
ਫਿਰ ਸੁਨਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਮਨ ਕਰਜੋ ਕੋੋਧ। 'ਅਗੈ ਨ ਜਾਵੈਂ ਇਨ “ਬਿਨ ਸੋਧ'॥੧੪॥ 
ਨ੍ਹਾਬ ਕਹੈ, 'ਇਹੁ ਕਰਤ ਬਧਾਈ। ਤੁਮਰੋ ਹੁਕਮ ਭਯੋ ਈਹਾਂ ਆਈ'। 
ਸ਼ਾਹੁ ਕਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨੋਂ ਨ ਬਾਤ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗੈ ਨ ਜਾਤ'॥੧੫॥ 
ਹਮ ਕੋ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜਾਖਨਾਂ ਕਰੈਂ। ਹਮ ਦੇਵੈਂ ਵੈਂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਸਰੈ''। 
ਤਬੈ ਰੁਹੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸੁਨਾਈ। ਹਮ ਤੋ ਵਿਦ ਲੜ੍ਹ ਮਾਜ਼ਨੇ ਲੂ ਜਾਲ।ਿਧਲ॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਯਾ ਮਾਂਹਿ ਹੈ ਸਿਪਾਹਿ ਸੁ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਬਰਸ ਬਾਰਾਂ ਲੋਂ ਫਸ ਰਹੈਂ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਹੈ ਮਾਰ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯੋ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁ ਗੁੱਸੋ ਖਾਯੋ। 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਯੋ। 
ਜੌ ਹਮ ਪੈ ਨਹੀਂ ਏਤੀ ਸ਼ਕਤ। ਹੁਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਹਮ ਤੇ ਕਦ ਤਕ॥੧੮॥ 
ਗੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਗਤਿ? ਬਿਦਯਾ ਨ ਜਾਨੈ। ਕਿਮ ਹਮ ਰਾਖੇਂ ਬ੍ਰਿਧ ਸਯਾਨੇ'। 
ਗੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾਈ। ਗੜ੍ਹ ਕੀ ਨਕਲ ਸਭ ਲਈ ਲਿਖਾਈ॥੧੯॥ 
ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਉਨ ਜੁਗਤ ਰਲਾਇ। ਸੋ ਗੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਗਤਿ ਲਈ ਪਾਇ। 
ਮੁਛਨ ਪਰ ਤਿਨ ਦੀਨੌਂ ਤਾਉ। ਕਹਯੋ, "ਨਗਾਰਾ ਦੇਹੁ ਬਜਾਇ'॥੨੦॥ 
ਔਰ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਪਰ ਗਯੋ ਸੋਗ। 'ਕੀਓ ਸ਼ਾਹਿ ਨੈ ਬਡੋ ਅਜੋਗ"। 
ਸ਼ਾਹਿ ਮਥੀ ਗੜ੍ਹ ਸੋਊ ਲੜਾਈ। ਸ਼ਾਹਿ ਜੰਤੂ ਮੈਂ ਥੀ ਬਿਧਿ ਆਈ॥੨੧॥ 
ਆਠ ਦਿਨਨ ਮੈਂ ਮਰਤ ਜਿਮ ਸੋਇ। ਹੁਇ ਅਸ਼ਰਧਾਤੀਂ” ਕੰਧਹਿੰ ਜੋਇ। 
ਕਹੈ ਨ ਗੋਲਾ ਖਤ” ਤਿਹ ਤਾਂਈ। ਸੁਰੰਗ ਲਗੈ ਨਹਿੰ “ਕਿਤੇ ਸੁ ਦਾਈ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੇਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਕ ਹਥ ਸ਼ਾਹੁ ਸੁ ਰਹੈ ਟਲਾਇ। 
'ਅਗਜਯੋਂ ਆਗਰੋਂ ਮਾਰਿ ਕੈ, ਫੇਰ ਘੇਰੈਂਗੇ ਆਇ'॥੨੩॥ 

9 ਫਨਣਾ/ 2 ਸੋਧੇ /ਕਨਾ ਦੰਡ /ਦੱਤੇ ਲਗੌਰ/ = ਵਧਾਈ ਦੇਦੇ ਹਨ/ ੬ ਅਜਾਲ, ਅਸਲ? ੫ (ਤਾਂ ਹ0 ਗਾਂ 
ਪੱਦਾੰ ਟੇ ਗੱਹ ਆਦੀ / ੬ ਤਕ/ ੭ ਲਗੱਤ ਫੰਗ/ ੮ ਨਨਾਨਾ ਫਜਾ/ਇ£ ਲੰਨ ਟਾ ਐਲਲ ਕਠ /ਇ5)/ 
੯ %ਲੋਨ? 52 ਅਠਾਂ ਧਦਾਂ ਨਲ ਲਣਾਣੀਂ ਹੱਠੰ/ 95 ਥਚਾ, ਟਨ? ਖਤ (ਵੋ “ ਆਨ ਆੱਠੇ ਖਤ 
ਡਾਹ- ਓਰ ਕਾਟਾ ਟਈ॥...5/(ਦਲ% ਲਾੰਠਤ 5੯5, ਪੰਨਾ %੭੮੪੭/ ੧੭ ਮਾਲੇ (7) ਕੈਲੇ ਤਦ? 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਤਿਨੈ ਕੀ ਏਕ ਨ ਮਾਨੀ। ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਤੋ ਥੋ ਜੰਤਰ ਗਜਾਨੀ। 
'ਇਸ ਮਾਰੈ ਤੇ ਆਗਰੋ ਛੁੱਟੈ। ਇਸ ਛੱਡੇ ਹਮ ਅਗਰੋ ਨ ਤੁੱਟੈਂ॥੨੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਜੰਤੂ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਿਲ ਸ਼ਾਹਿ ਹੁਤੋ ਹੁਲਾਸ”। 
_ਚੌਤਰਫੇ ਮੁਰਚੇ ਵੰਡ ਦਏ, ਲਾਯੋ ਡੇਰਾ ਇਕ ਪਾਸ॥੨੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੱਧ ਕਿਲ੍ਹੇ ਥੋ ਰਾਜੇ ਮਾਮਾ। ਰਾਇ ਮੱਲ ਥੋ ਉਸ ਜੱਟ ਕੋ ਨਾਮਾ। 
ਮੱਧ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬੇ-ਗ਼ਮ” ਹੁਇ ਸੋਵੈ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਵੈ॥੨੬॥ 
ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਪਨ ਕੀ ਸ਼ਲਕ ਚਲਾਵੈਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਪ ਸੁ ਢੁਕਨ ਨ ਪਾਵੈਂ। 
ਸੁਰੰਗ ਪਟੇਂ ਜਲ ਨਿਕਸ ਸੁ ਆਵੈ। ਇਸ ਕਰ ਜੰਤੁਨ ਲਗੈ ਨ ਦਾਵੈ॥੨੭॥ 
ਬਹੁ ਨਬਾਬ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ। 'ਕਰੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਕਿਮ ਅਪਨੀ ਅਰੀ”। 
ਫੇਰ ਕਹੈਂ ਅਕ ਥਕ ਉਠ ਜਾਉਗੁ। ਈਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਤ੍ਰੇ ਸੁ ਪਾਉਂਗੁ'॥੨੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਦਿਨ ਸਾਤ ਕੁ ਲੌ ਹੋਇ ਨਬਾਬ ਇਕਤ੍ ਆਇ। 
ਪੂਛਤ ਭਏ ਸੁ ਸ਼ਾਹਿ ਕੋ, 'ਹਮ ਕੋ ਇਤੀ ਬਤਾਇ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਕੌਨ ਭਾਂਤਿ ਤੇ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜੈਂ। ਕਿਸ ਉਮੈਦ ਇਹ ਮੁਰਚੇ ਜੋੜੇ'। 
ਸ਼ਾਹਿ ਕਹੀ, 'ਭਲ ਕਹਨ ਨ ਬਾਤ। ਬਾਤ ਬਤਾਈਐ ਲਗੇ ਨ ਘਾਤ॥੩੮੦॥ 
ਮਾਰ ਦਿਖਾਲੋਂ “ਮਧ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੁਖੋ ਕਹਿਨ ਨਹਿਂ ਆਛੀ ਬਾਤ'। 
ਮੂਰਖ ਲੋਕਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਕਹੈਂ, 'ਸ਼ਾਹ ਹਮ ਇਮ ਪਰਚਾਵੈਂ'॥੩੧॥ 
ਯੌ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਸੁ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਥ ਲਏ ਨਹਿੰ ਸ੍ਰਾਰ ਦੁਇ ਚਾਰੀ। 
ਛਤੀ ਪਖੋ ਡਾਰਯੋ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਚੌਤਰਫੇ ਹੁਇ ਅਨਜਾਨ॥੩੨॥ 
ਦੇਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ ਉੱਚੀ ਨੀਚ। ਬਿਧਿ ਰਾਖੀ ਸਭ ਦਿਲ ਕੇ ਬੀਚ। 
ਆਇ ਲਏ ਸਰਦਾਰ ਬੁਲਾਇ। ਦਏ ਮੋਰਚੇ ਨੇੜੈ ਕਰਾਇ॥੩੩॥ 
ਦਿਨੈ ਦੇਵੈ ਫਿਰ ਪਿਛੈ ਹਟਾਇ। ਰਾਤ ਦੂਰ ਕਦ ਨੇੜੇ ਕਰਾਇ। 
ਇਸ ਬਿਧ ਉਨ ਕੋ ਬਹੁ ਭਰਮਾਵੈ। ਉਨ ਕੈ ਦਿਲ ਕਛੁ ਗ਼ਮ ਨਹਿ ਆਵੈ॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਹੀ ਬਿਧੀ ਤਿਹ ਕਰਤ ਹੀ ਆਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰ। 

/#ਦ/ “/ /ਇਕ' # /ਦਨ /ਵੋਲ ਹ0 
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ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਭ, ਦਯੋ ਹੁਕਮ ਯੌ ਫੇਰ॥੩੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

'ਕਿਲ੍ਹੋ ਉਚੋਂ ਥੋ ਹਾਥ ਸੁ ਤੀਸ। ਕੰਧ ਬਨਾਵੋਂ' ਹਾਥ ਚਲੀਸ'। 
ਊਚੀ ਦੇਖ ਆਯੋ ਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਈ। ਤਬਹਿ ਬਤਾਈ ਉਨ ਕੋ ਸੋਈ॥੩੬॥ 
ਏਕ ਰਾਤ ਮੇਂ ਸੋ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਕੀ ਬਿਧ ਨਹਿ ਈਹਾਂ ਬਤਈ'। 
ਚਹੀਯਤ ਹੈ ਯਹਿ ਗੋਪ” ਰਖਾਈ। ਨਿਫਲ ਹੋਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਈ॥੩੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਭੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਕਹੌਂਗਾ, ਦੁਗਸਤ” ਕੇ ਮਾਂਹਿ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਜੰਤਰ ਜਿਹ ਬਿਧ ਰਚਯੋ ਕੋਇਲ ਗੜ੍ਹ ਜਿਮ ਸ਼ਾਹਿ॥੩੮॥ 
ਪਾਤ” ਹੋਤ ਉਨ ਦੇਖਿਓ, ਭਯੋ ਅਚੰਭੋ ਬਾਤ। 
'ਪਰਬਤ ਕੋ“ ਇਹਾਂ ਧਰ ਗਯੋ, ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਇਨ ਸਾਥ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਤ ਹਾਰੇ। ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ। 
ਸਾਠ ਤੋਪ ਤਿਸ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ। “ਆਨ ਗੁਬਾਰੇ ਦਏ ਲਗਾਈ॥੪੦॥ 
ਜੰਬੂਰੇਂ- ਪੰਜ ਸੈ ਦਏ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦਈ ਲਾਇ। 
ਦਈ ਛਲਕ” ਬਹੁ ਬਾਨਨ”"? ਕੇਰੀ। ਹੁਇ ਗਈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨ੍ਹੇਰੀ॥੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੋਲੇ ਬਾਨ ਐ ਤੀਰ ਸੋਂ ਮਧ" ਅਗਨਿ ਦਈ ਬਹੁ ਫੂਕ। 
ਛੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮਾਰੈਂ ਹਥ ਸੋਂ ਚੂਕ'॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਸਮਾਨੋਂ' ਬਿਜਲੀ ਜਨੁ ਪਰੈ। ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭ ਸਹਸੇ'₹ ਭਰੈ। 
ਜ਼ਹਰ ਬਾਨਨ ਕੀ ਜੁਗਤ ਲਗਾਈ। ਆਂਖਨ ਤੇ ਕੀਏ ਅੰਧੇ ਬਨਾਈ॥੪੩॥ 
ਕੁਹਕ”£ ਬਾਨਨ ਸਜੋਂ ਅਗਨਿ ਲਗੇ ਗਈ। ਅੰਦੂਨ ਕੋ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਭਈ। 
ਉਪਰ ਤੋਪ ਉਨ ਥੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਈ। ਸੋ ਹੀ ਬੰਦੂਕਨ ਠਹਿਰ ਨ ਦਈ॥੪੪॥ 
ਤਰਫ਼ ਚੌਥੀਓ' ਮੁਰਚੇ ਚੁਕਾਏ। ਕਹਜੋ, 'ਨ ਮਾਰੋ ਜੋ ਨਠ ਜਾਏ'। 
ਬਹੁਤ ਗਏ ਭਜ ਜਾਨ ਤਰਾਸ”“। ਸਭ ਨੇ ਭੱਜਨ ਕੀਨੀ ਆਸ॥੪੫॥ 

5 ਝਤਾਈ ਦੱਲ/ 2 ਕੁਪਤਾ/ = /ਨੈਲ੍ਹੰ ਦਰਨਾਂ /ਦੋਚ/ ੭ ਪੁਾਤਾਕਾਲ ਸਵੇਰ/ ੫' ਕੱਣ (/ਏਲੇਂ ਪਹਾੜ /ਕੇਸ਼ 
7 ਆ ਗੱਥਆ?)?/ ੬ ਸੰਦ ਸ਼ਲ੍ੜ ਅੰ? .੭ ਚੱਤੇ ਮਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ੩੫! ਜੌ ਛਟਵੇ' ਗੱਲ 
ਡੱਟਣ ਭਲਾਂ ਫਨਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ) £ ਛੰੱਟੀਆਂ 3੦ ਨੈ ਨੰਠਾਂ #ਤੇ ਲੱਟਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ` /ਣਾ? 
ਸ਼ਝੁਰਕ/ ੯ ਸ਼ਲਕ: /ਏਕ' ਸਾਲਾ ਤੰਪਾਂ ਲੰਦੂਕਾਂ ਦੰ ਮਾਰ/ ੧੭ ਝਣਾਂ (ਤਰਾ? ਦ ਗੋਲ ਗੌਲਨਆਂ ਦੀ 
95 ਅੰਦਰ (ਨੜੂ /ਵੇਲ)?/ ੧੭ ਦ਼ਕਾ-ਲੱਕਾ ਕੇ/ 5= ਭੈ-ਡੱਝ/ 95 /ਏਕਾ ਕੌਹ ਤਕ/ 5੫ (ਜਾਨ ਏ? ਡਰ ਤੱ? 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਬਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਟੇ” ਜਲੀ ਬਹੁ ਦੇਹ। 
ਲਰਨ ਭਿਰਨ ਸਭ ਭੁਲ ਗਯੋ, ਭਯੋ ਅਚੰਭੋਂ ਏਹ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਿਚਲਨ” ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈ। 'ਜਾਨ ਦਿਹੋ ਹਮ ਕੋ “ਇਕ ਦਾਈ'। ਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕਹਯੋ “ਤੁਮ ਦੀਨੋ ਰਾਹੁ। ਨਿਕਲ ਜਾਹੁ ਤੁਮ ਹੁਇ ਇਕ ਦਾਹਿ॥੪੭॥ 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛਡ ਗਏ। ਜਾ ਜਮਨਾ ਢਿਗ ਠਾਂਢੇ ਭਦ। 
ਆਗੇ ਰਾਜੇ ਘਲੇ ਹਲਕਾਰੇ। 'ਮਾਮੋ ਲਗੈ ਨ ਮੁੰਹ ਹਮਾਰੇ'॥੪੮॥ 
ਸੋ ਜਮਨਾ ਮਧ ਮਰ ਗਯੋ ਕੂਦ। ਬਡੀ ਧਾਰ ਮਹਿੰ “ਬਹਿ ਗਯੋ ਬੂਡ। 
ਰਾਇ ਮਲ ਥੋਂ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਸੁਰਜ ਮਲ ਕੋ ਸਾਲੋ ਥਾਮਾਂ॥੪੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਆਗਰੋਂ ਛੁਟ ਗਯੋ। ਜੱਟ” ਭਯੋ ਬਹੁ ਥਰਥੱਲ। 
ਕਾਬਲੀ ਹਿੰਦ ਸੁ ਆ ਵੜਯੋ। ਦੱਖਣ ਗਈ ਸੁ ਗੱਲ॥੫੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਖਣੇਂ ਤਿੰਨ ਲਖ ਘੋੜੀ ਆਈ। ਆਇ ਪਾਨੀਪਤ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। 
ਛੇ ਲਖ ਤੁਰਕ ਇਕੱਠੋ ਹੋਯੋ। ਮਰਹਟੋ ਕੋ “ਕਛੁ ਸਕੈ ਨ ਖੋਯੋ॥੫੧॥ 
ਤਬ ਮਨਸੂਬਾ"” ਤੁਰਕਨ ਕੀਆ। ਕਸਮ ਧਰਮ ਕਰ ਜਟ ਪਾੜ ਲੀਆ। 
ਜੱਟ ਫਟਯੋਂ" ਜਦ ਮਰਹਟੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਬਿਧ ਸਭਨ ਸੁ ਮਰਹਟੇ ਮਾਰੇ॥੫੨॥ 
ਦਿੱਲੀ ਲੀਨੀ ਸ਼ਾਹਿ ਛੁਡਾਈ। ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੁਹੇਲੋ “ਦੀਓ ਵੜਾਈ। 
ਸੁਹੰਦ ਮੈਂ ਦੀਨੋਂ ਜੈਨਾ ਵਾੜ। ਵੜਿਓ ਸ਼ਾਹਿ ਲਹੌਰਹਿ ਤਾੜ॥੫੩॥ 
ਮੁਲਤਾਨ ਭਖਰ ਕੇ ਟਕੇ ਚਲ ਆਵੈਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਾੜਨ "“ਨਾਂਹਿ ਅੜਾਵੈਂ। 
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹੁ ਮਨ ਗਰਬਾ ਆਯਾ। ਆਇ ਡੇਰਾ ਤਿਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪਾਯਾ॥੫੪॥ 

9 ਫੱਟੜ ਹੱਟ (ਤੇ #ਹ/ਤਆਂ ਏ ਸ਼ਨੰਨ ਸਤ ਨਏ?/ 2 /ਕੋਲੋਂ /ਵਚਲੰ ਵਾਲੰਆਂ ਨੰ ਅੰਦਰਾਂਲੇਆਂ ਨੰ/ 
੨ /ਏਕਾ ਆਨ/ ੬ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਣ ਲਈਂ ਰਾਹ ਦੇ /ਦੇਂਤਾ/ ੫ ਡੱਲ ਕੇ ਰਤ /ਨਿਆ/ ੬ ਆ ੭ ਲੱਟਾਂ/ਵਚ, ਸੱਟਾਂ 
ਦੈ ਦੋਸ਼ /ਵੇਜ/ ੮ ਆ/ਹਮਦਸ਼ਾਹ ਅਲਦਾਲੀ ਕਾਬਲ ਦਾ/ ੯ (ਸਰਹੰਟੋ? ਕੱਟੀ ਮੰਹਣ ਨਾਂ ੰ ਹ ਸਨੇ ਕਾਸ਼ਲਾ 

ਦਾ ਕੁਝ ਵਾ /ਫਨਾਤ ਨਾਂ ਨਕੇ// ੧੦ /ਵਉਂਤ; /ਟਰਾਟਾ/ 55 (ਲੱਟਾਂ /ਫ਼ਦ) ਛੁੱਟ ਆ ਨਈ 9੭ (#ਦੱਲਾਂ 
/ਵੱਚ) ਓਸ ਨੂੰ ਵਾੜ /ਦੱਤਾ, ਪਵੋਲ਼ ਕਰਵਾ /ਦਤਾ (ਰਹੌਲੇ ਫ)/ 9= ਲੰਨ ੪” /ਜੋਸ ਨੂੰ ਆਮਦ ਸ਼ਾਹ 

#ਬਟਾਲਾੰ ਨੇ ਸੰਤ 5੮੧੮ (5੭੬੧ 29) /ਵੋਚ਼ ਸਗਾਹਂਦ ਦਾ ਸ਼ਲਾ /ਨੋਯੁਕਤ ਕੱਤਾ/ ਟਲ ਖਾਲਨੇ ਨੰ 

/ਲਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਨ 9%੬= ਲੀ (ਸੰਤਾ ੮੭੦ /ਡ:) /ਵੋਚ ਸਗਾਂਹੰਦ ਤੱ ਸੱਤ ਆਲ ਦੂਰ ਘਨ ਜੌਨ ਏ ਕਾਨ 

ਤੇ ਮਾਰ ਨਕਾਂਣਆ/ /ਏਸ ਦਾ /ਨਨ ਤਾਰਾ /ਨ% ਮੜਾਵਫਾਲੇ ਨੇ ਵੱਦਆਆੰ/ 5੪ (ਮਠਗੌੱਟਆਂ ਸੱਟਾਂ 

#ਹੰਟ ਨੂੰ) ਤਾੜਨ ਓਪਰੰਤ, ਦੰਡ ਏੋਣ /ਮਛ/ ੧੫ %ਤਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? 
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ਬਾਤ ਅਬੈ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਆਈ। ਸੋਈ ਸੁਨੋਂ ਤੁਮ ਚਿੱਤ ਲਗਾਈ। 
ਬਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਮ ਸੁਨ ਲਈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਸਾਖੀ ਠਈ'॥੫੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਲ “ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਬਿਤੇ ਪੁਨਹਿ ਅਠਾਰੈ ਲਾਇ। 
ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਪਾਛੇ ਭਈ ਸੁਨੋ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇ॥੫੬॥ 

ਸਾਖੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮਲੇਰ ਐਂ ਕੁਪਰਹੀੜੈ ਕੀ ਤੁਰੀ 
_ (ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਸੋ ਰਹਜੋ ਗਯੋ ਸੁ ਖੋਟ ਗਵਾਇ) 

ਕੁੰਡਲੀਆ॥ 

ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਅਬ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਕਰੀ ਸ਼ਾਹਿ ਜਿਮ ਕੂਟ। 
ਕੁਟਤ ਮਾਰਤ ਸੋ ਥਕਜੋ, ਖਾਲਸੋ ਭਯੋ ਅਖੂਟਾ”। 
ਖਾਲਸਾ ਭਯੋ ਅਖੂਟ ਨਦੀ ਜਿਮ ਸੁੰਮੇਵਾਣੀ'। 
ਅਗਲੇ ਆਗੈ ਤੁਰੇ ਔਰ ਝਬ ਆਵੈ ਪਾਣੀ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਵਧਾਯਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਭ ਆਖ ਉਚਾਰੇ। 
ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਥੇ ਖਾਲਸੇ ਸੋ “ਥੋਹਰ ਜਿਉਂ ਗਾਰੇ॥੧॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਟਬਰ ਬਹਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਚੜ੍ਹ ਲੁਟਤ ਫੌਜ ਸੁ ਖਾਹਿ। 
ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੌੜ ਸੁ ਸ਼ਾਹਿ ਅਕਾਹਿੰ॥੨॥ 
ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁਤੋ ਜੋ ਥੋ ਕੀਓ ਤਿਹ ਮੱਧ ਉਤਰਿਓ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਲ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੇ “ਦੇਨ ਗਿਰਾਇ॥੩॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਤਾਲ ਮੱਧ ਦਈ ਲਿੱਦ ਗਿਰਾਇ। ਜੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਉ ਖੂਦ ਚਰਾਇ। 
ਮੱਧ ਹਰਿਮੰਦਰ ਢਾਹ ਤਿਨ ਦਯੋ। “ਤਿਹ ਦਾਰੂ ਕੁਪੇ ਚਿਣਾਵਤ ਭਯੋ॥੪॥ 
ਦੀਨੀ ਤਿਨਕੋ ਅਗਨ ਲਗਾਇ। ਉਡੀ ਇੱਟ ਊਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਇ। 
ਲਗੀ ਨੱਕ ਕੇ ਊਪਰ ਸਾਇ”। ਹੋਇ ਨ ਚੰਗਾ ਰੋਗੀ ਕਹਾਇ॥੫॥ 

5 /ਨੈਸਰਾ ਕੱਠਾ (/ਲੈਣ ਦਾ)/ 2 ਸੰਮਤ 9੮੧੮ (5੬੧ 2) /ਵੇਚ/ = ਹਠ ਵਾਂ ਅਤੇ (੧੮੦੦ %ਤੇ 

5੮ ਸਾਲ)/ ੪ ਅਸਟ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲ) ੪ ਸਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੋਂ ੫ਣਾਂ ਵਾਲੀਂ ਨਦ: %#ਕ/ ੬ =ੱਹਰ 
ਵਾਲਾ ਨਾਲ /ਇੱਤ ਨਾਲ ਕਰ /ਦੰਤ/ ੭ ਭੰਨਣ ਲੱਠ: ਫਾਹਣ ਲਲ/ ੮ ਸ਼ੱਤ ਹਾੰ ਕਣਕ, (ਛਾ)? #ਵੰਦ 

ਜਾਂ #ਵੰਦ, ਹਾਂ ਕਣਕ ਲਾਂ ਜੱ'ਦਾ ਠੁਟਾ/ਜਸ ਦਾ ਹਾਲੀ ਲੱਲੀਂ ਨਾ /ਨੈਕਲਾਂ ਹੱਢੋ/ ੯ ਦਾਲੂ ਝਨੂਦ ਨਾਲ਼ ਭੰ 
ਤੰਨਾ ੭#ਹ ਦੇ ਮਦੂ/ ੧੦ ਓਹ (/ਇੱਟ ਈਂ /ਛਲੜ?/ 



ਸੀਲ ਸੀ ੬ << 
ਤੌ ਲਹੌਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਯੋ ਰਾਹਿ। ਲਹੌਰ ਤਖ਼ਤ ਪੈ ਬੈਠਯੋ ਜਾਇ। 
ਲਗੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਚੁਨ ਚੁਨ ਮਾਰਨ। ਬਹੁਤ ਖੋਟੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਕਾਰਨ'॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਵੜੇ ਕਿਤਕੁ ਰਹੇ ਵੜ ਝੱਲ। 
ਲੁਟੈਂ ਸੁ ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ ਕੋ, ਲਹੌਰ ਸੁ ਗਿਲਜਨ ਚੱਲ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਕਾਯਾ। ਢੂੰਡਨ ਸਿੰਘਨ ਦਸਤਾ ਚੜ੍ਹਾਯਾ। 
ਸੋ ਦਸਤੋ ਸਿੰਘਨ ਲਯੋ ਲੂਟ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਰਤੇ ਛੂਟ”॥੮॥ 
ਗਿਲਜੇ ₹ਮੂਧੇ ਹੋ ਕੈ ਪਾਵੈਂ। ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਲੈ ਨਠ ਜਾਵੈਂ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਨੀ ਯੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਾਯਾ। ਸਿੰਘਨ ਉਪਰ ਕਰਨ ਚਹੇ ਧਾਯਾ॥੯॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕਹੇ, 'ਚੜ੍ਹ ਜੰਗਲ ਦੌੜੈ'। ਬਜੀਰ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਦੌੜ ਹੋਹਿੰ ਹੌਰੇ“। 
ਮਝੈਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਐ “ਬੰਦੂਕਨ ਵਾਰ॥੧੦॥ 
ਬਿਨ ਪਾਨੀ ਹਮ ਮਰੈਂ ਪਿਆਸੇ। ਹਮ ਕੋ ਮਾਰੈਂ ਦੇ ਕੈ ਤ੍ਾਸੇ”। 
ਉਹ ਹੈਂ ਭੂਮੀਏਂ, ਹਮ ਪਰਦੇਸੀ। ਰਲ ਮਾਰੈ ਹਮ ਉਨ ਕੌ ਖੇਸੀ"॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕੁੜੈਂ, ਰੁੜੈਂ, ਚਿੰਤਾ ਜੁੜੈ', ਸੋਚੈ' ਯੌਂ ਪਛੂਤਾਇੰ। 
'ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਲੁਟੀ, ਸੁਧ ਸਿੰਘਨ ਦਈ ਗਵਾਇ'॥੧੨॥ 

ਚੌੰਪਈ॥ 

ਵਹਿ ਮੂਰਖ ਯੌ “ਲਖੈਂ ਨ ਬਾਤ। ਪੰਥ ਬਲੀ ਕੋ "ਹੋ ਕਿਮ ਘਾਤ। 
ਦਸ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲੜਤ ਸ਼ਿਤਾਈ। "ਇਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਤ ਹੋਵੈ ਸ੍ਰਾਈ॥੧੩॥ 
ਲੜਤੇ ਮਰਤੇ ਵਧਤੇ ਜਾਹਿੰ। ਮੂਲੋਂ ਕਿਸ ਤੇ "“ਨਾਹਿਂ ਖਪਾਹਿਂ। 
ਜਿਮ ਕਾਟੇ ਤੇ ਫਲੇ ਗੁਲਾਬ। ਤਿਮ ਇਹ ਵਾਧੈਂ ਪਾਇ ਅਜ਼ਾਬ”॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

'ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਵੜ ਰਹੈਂ, ਲੈ ਪੱਲ੍ਯੋਂ ਖਰੀਦ ਸੁ ਖਾਹਿੰ। 
ਬਿਨ ਲੂਟੇ ਹਮ ਕਿਉਂ ਬਚੈਂ' ਯੌਂ ਮਿਲ ਕਰੈਂ ਸਲਾਹਿ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਿਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯਾ। ਚੜ੍ਹਨੇ ਕੋ ਸਭ ਉਦਮ ਕਰਾਯਾ। __ 

5 ਕਾਰਨਨੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ/ 2 ਹੱਲ; ਧਾਵਾ/ = ਉਲਟਾ ਹੋਂ ਕੇ ਪਰਤ ਕ/ # ਕੁੱਧਤ ਗੋਇਆ; ਰੌਹ ਜਾਊਆ/ 
4 ਹੱਲ, ਤੁੱਛ/ ੬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ? ੭ ਡਰ: ਆਹ? ੮ (ਫ) ਭਨ %%)/ € ਸਮਝਦੇ ਨਾ/ ੧੦ /ਕੈਵੇ' ਨਾਸ਼ 
ਹੇ/ 5੧ /ਨੈਘਂ ਦੰ/ 5੭ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੱਣ (/ਕੈਲੇ ਤੋਂ ₹)/ 9= ਦੁੱਖ; ਤਕਲੀਫ? 



ਉਪਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਲੁਟਣ ਖਾਨ ਕੋ ਡੇਰਾ ਤੁਰਾਯਾ। ਸਰਹੰਦ ਗਿਰਦ ਚੜ੍ਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਯਾ॥੧੬॥ 
ਜੈਨਾਂ ਘੇਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਾਯੋ। ਡੇਰਾ ਮੋੜ ਮਲੇਰ” ਢਿਗ ਲਾਯੋ। 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਲਿਹੋ ਮਲੇਰ ਸੁ ਮਾਰ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਕੀ ਹੁਇ “ਅਲਖ ਬਿਡਾਰ'॥੧੭॥ 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਿਹ ਮਰੈ ਅਬਾਹੀ”। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਿਹ ਮਰਤੀ ਅਬ ਨਾਹੀ'। 
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਈ ਰੱਛਯਾ ਯਾਹੀ। ਸੋਉ ਬਾਤ ਉਹਾਂ ਬਕ ਆਈ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬੈ ਪਠਾਣਨ ਇਮ ਸੁਨੀ, ਯੋਂ ਸਿੰਘਨ ਕੀਨ ਸਲਾਹਿ। 
ਲਯਾਏ ਜ਼ੈਨੇ ਸੁਹੰਦ ਤੇ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੁੜਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਲਕਾਰੇ। 'ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈਂ ਦਾਇੰ ਹਮਾਰੇ। 
ਹਮ ਇਤ ਵਲ ਤਿਹ ਰਾਖੈਂ ਘੇਰ। ਤੁਮ ਇਨ ਮਾਰੋ ਹੋਤ ਸਵੇਰ॥੨੦॥ 
ਹਮ ਤੁਮ ਮਿਲ ਇਨ ਜਾਨ ਨ ਦੇਹਿਂ। “ਏ ਕਾਗਜ ਹਮ ਬਰਸੈਂ ਮੇਹਿਂ'। 
ਯੌ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹਿ ਲਹੌਰੋਂ ਚੜ੍ਹਿਓ। ਡੇਰਾ ਆਨ ਜੰਡਯਾਲੇ ਕਰਿਓ॥੨੧॥ 
ਦੂਜੋ ਕਰਾ ਤਲਵਨ ਕੈ ਪਾਹਿ'। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਕਛੁ ਖਬਰ ਨ ਆਹਿ। 
ਸਿੰਘਨ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰਾਯਾ। ਰਾਇ ਪੁਰੋਂ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲ ਤਕਾਯਾ॥੨੨॥ 

ਦਾਹਰਾ।॥ 

ਸ਼ਾਹ ਹਲਕਾਰੇ ਘਲ ਸੇਦੇ ਜੇਨਾਂ ਔਰ ਪਠਾਨ। . 
'ਸਵੇਰੇ ਹਮ ਤੁਮ ਰਲ ਪਵੈਂ, ਮਾਰੈਂ ਸਿੰਘਨ ਪਛਾਨ'॥੨੩॥ 

ਜੌਪਈ॥ 

ਸੋਉ ਬਾਤ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਤੇ” ਕਰੀ। ਆਈ ਖਾਲਸੇ ਖੋਟੀ ਘਰੀ। 
ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਵਲ ਸੋਈ ਦਰਿਆਇ। ਅਗਿਓਂ ਆਇਓ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ॥੨੪॥ 
ਲਾਲ ਲਾਲ ਉਸ ਦਿਸੇ ਸਾਣਾ। ਸਿਘਨ ਕੇਸੁ” ਫੁਲ ਜਾਣਾ। 
ਜੇ ਹੋਤੇ ਥੋ ਸਿੰਘ ਸਿਆਨੇ। ਗਿਲਜੇ ਆਵਤ ਉਨ੍ਹੈਂ ਪਛਾਨੋ॥੨੫॥ 
''ਨਠਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਗਏ ਖਲੋਇ। "ਤੋ ਲੌ ਆਯੋ ਚਾਨਨ ਹੋਇ। 
ਆਇ ਗਿਲਜਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰਲਾਏ। ਸਿੰਘਨ "ਨਹਿ ਥੇ ਤੋੜੇ ਲਾਏ॥੨੬॥ 
ਤੀਰ ਤੁਲਵਾਰਨ ਭਈ ਲੜਾਈ। ਪਰੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਥੇ ਆਈ। 
9 ਅਲ਼ੋਠ ਕੱਟਲਾ (ਦੇ ਨੰਤੇ?/ ੭ (ਠੌਜ਼ ਗੌਜ਼ ਫ$) : ਅਲਖ ਕਾਵ- ਠਸ਼ਤਾ ਵੱਢ/ 'ਛ? = ਹਣੇ ਹੀ/ # ਵੱਲ (ਸਾਡ// 

4 ਅਸੀਂ ਮਸਲਾਧਾਨ ਨਟ ਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ੪ ਕਾਲਜ਼ ਵੱਗ, ਲੇ ਆੱਹ /ਵਚ ਨਲ ਸਾਣਨੇ/ ੬ ਮਾਲ 
ਹੜ (ਤਲਵਨ /&ੰਤ ਏ)/ ੭ ਪਤਾਜਾਲ ਸਫਰ ਨੰ/ ੮ ਮੰਦੀ “ਤ ਅੱਲਾ ਨ ੯ ਕੇ //ਕੰਨਕ/ 
ਅਰਸਾਤਾ ੫ਲਾਸ਼ ਦੇ ਣੱਠ ਕੰਠ ਦਾ ਠੱਗਾਂ ਤੱਤੇ ਦੀਂ ਝੰਡ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਲਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰ/ 92 ਤੁਝਕਾ ਨਈ 

95 ਤਦ ਤਕ? 92 ਕੰਦਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਹੜ ਆ ਮਣ ਤਨ. ਹੱਲਾ ਕਰ ਨੇ ਆ ਗਏ ਸਨ? __ 



ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ 

ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘ ਸੁ ਖੜ ਖੜ ਲੜੈਂ। ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰ ਜੁੱਧਹਿ ਅੜੈਂ॥੨੭॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ 

ਲੁੱਟਨ ਖੌਸਨ ਜੋ ਗਏ, ਰਲੇ ਸੁ ਗਿਲਜਨ ਜਾਇ। 
ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਪਈ ਤੇ ਉਨ ਦਏ ਖਪਾਇ॥੨੮॥ -:- 

ਚੌਪਈ॥ ਵਿ 
ਲਗੋ ਖਾਲਸੋ ਕਰਨ ਲਰਾਈ'। ਮੂਹਰਜੋਂ ਦੀਨੋਂ ਬਹੀਰ ਮੁੜਾਈ। 
ਸਿਰ ਮੁਹਰੀਅਨ ਕੈ ਪਰੀ ਲੜਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਖਾਈ॥੨੯॥ 
ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਭਏ। ਗਿਲਜਨ ਸੋ ਸਿੰਘ ਲੜਨੇ ਡਹੇ। 
ਬੰਦੂਕ ਕਮਾਨ ਨੇਜੋ ਤਲਵਾਰ। ਲਗੀ ਦੁਤਰਫ਼ੀਂ ਹੋਵਨ ਮਾਰ॥੩੦॥ 
ਹਰੌਲ” ਸਿੰਘਨ ਤੋ ਲਭਯੋ ਸੰਭਾਰ। ਸੁਦਾਰਨ ਮਿਲ ਤਬ ਕੀਓ ਬਿਚਾਰ। 
'ਕਰੋਂ ਬਹੀਰ ਅਬ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ'। ਵਕੀਲ ਮਲਵੱਯਨ ਕਹੀ ਸੱਦ ਗੱਲ॥੩੧॥ 
'ਚਲੋ ਮੁਹਰੇ ਲਗ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼। ਵਹੀਰ ਜ਼ਲੋ ਲੈ ਮੁਹਰੇ ਬੇਸ਼'ਤ। 
ਜਲ ਸੈਰ ਲਾ ਦਜਾਜ ਤਾਂ ਜਉ ਹਜ ਇਿਜਹਰਾਂ॥0ਹ॥ 
ਦੂਜੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌ ਕੁਤਵਾਲ। ਨਾਮ ਸੇਖੂ ਸਿੰਘ ਹੰਬਲਵਾਲ। 
ਬੁੱਢੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੋ ਤੀਓ“। ਗਿਣ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਮੁਹਰੇ ਕੀਓ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਿਨ ਨੇਜਨ ਕਪੜੇ ਬੰਧੇ ਬੈਰਕ ਜਿਵ ਕਰ ਲੀਨ। 
ਵਹੀਰ ਮਗਰ ਤਿਨ ਹੁਇ ਤੁਰਯੋ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨ॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੈ ਮਲਵੱਈ 'ਹਮ ਮਗਰੇ ਆਯੋ'। ਉਚੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬੋਲ ਸੁਨਾਯੋ। 
ਸ਼ਹੀਰ ਮਲਵੱਯਨ ਮਗਰ ਲਗ ਤੁਰਾ। ਗਿਲਜੇ ਹਰੌਲ” ਸਿੰਘਨ ਕੀਓ ਖਰਾ-॥੩੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਹੀਰ ਕੋਸ ਦੁਇ ਤਿੰਨ ਗਯੋ, ਤੌ ਆਗੇ ਪਰੇ ਰਿਪੁੰ“ ਔਰ। 
ਜ਼ੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਮਾਰੇ ਉਨ੍ਹੈਂ ਬਹੁ ਦੌਰ"॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ___ 

ਬਹੀਰ ਗਯੋ ਥੋ ਸੁੰਨ” ਰੋਉ। ਪੁਛੇ ਹਜਾਰ ਨ ਉਨ ਸੋਗ ਤਤ) 
ਅਗਜੋਂ ਬਹੀਰ ਉਨ ਲੀਨੋ ਘੇਰ। ਜਿਮ ਅੱੜ ਮੇਂ ਵੜ ਗਯੋ ਸ਼ੇਰ॥੩੭॥ 

9 ਲੜਾਲ/ > ਹਰਾਵਲ ਏਨਤ! ਛੱਜ ਦਾ #ਹਰਲਾ/ਹੱਸ਼) 2 /ਨਆਏਨ ਵਗੌਰਾ/ # #ਡਿ ਭਾਣੇ ਦਰਜ਼ 
ਵਾਲ਼ਾ/ ੫ ੨977 ੬ (%) ਲੌਰਕ, ਛੱਟਾ ਝੰਡਾ ੫ਤਾਕਾ ਫਰੱਹਣਾ/ .੭” ਟਰਾਵਲ ਦਸਤ ਛੰ? ਦਾ ਅਗਲਾ 

/ਹੱਸਾ/ ੮ ਘੜਾ (ਕਰ /ਨੈਆ?/ ੯ ਏਲ਼ਮਣ ਵੌਰੰਮ ੧੭ ਦੰਤਾ ਕ/ 55 ਸੰਨ ਆਨ! /ਏਕੱਲਾ /ਲਥੰਦਾਲ ਤੱ 

/ਠਨਾ?/ 



੪੫੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਨ ਕਤਲੈ ਕਰੇ। ਬਚੇ ਬਹੀਰੀਏ ਮੁੜ ਦਲ ਰਲੇ। 
ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੈ ਕਹਯੋ ਬਿਚਾਰ। 'ਚਲੋ ਵਹੀਰ ਸੰਗ ਕੋਊ ਸਰਦਾਰ'॥੩੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਏਹ ਹੋਤ ਥੇ ਥੰਨੇਵਾਲ। 
ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ, 'ਇਕ ਰਲੌ ਬਹੀਰੈ ਨਾਲ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ੍ 

ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਸਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਜੋ। ਜੈਨੇ ਮਲੇਰੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰਹਜੋ। 
ਤੀਨ ਤਰਫ ਤੁਮ ਸਭੇ ਨਿਬਹਯੋ। ਦੀਨ ਮਜ਼੍ਹਬ ਕੋ ਜੁੱਧ ਸੰਬਹਯੋ॥੪੦॥ 
ਸੋਉ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਯੋ। ਤੁਰਤ ਉਨ੍ਹੈਂ ਵਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਗਯੋ। 
ਰਹੀ ਮਿਸਲ ਨੌ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁ ਵੱਲ। ਤਰਯੋ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਯੋਂ ਕਹਿ ਗੱਲ॥੪੧॥ 

ਆਪੇ ਅਪਣੋਂ ਧੌਂਸ ਬਜਾਯੋ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਰਕੀ ਸਾਥ ਰਖਾਯੋ। 
ਪਰੈ ਜੋਰ ਫੌਜਨ ਕੋ ਜਹਾਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਸਲ ਪਰਯੋ ਸਭ ਤਹਾਂ॥੪੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਯੋ ਕਹਿ ਕੈ ਸੋ ਜਾ ਲਰਜੋ, ਮਲੇਰੀਅਨ ਜੈਨੇ ਸਾਥ। 
ਬਹੀਰ ਤੁਰਾਯੋ ਫੇਰ ਉਨ, ਗਿਲਜਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਾਥ॥੪੩॥ 
“ਬੰਦੂਕ ਕਮਾਨਨ” ਬਰਛੀ ਫੜ ਤੇਗ ਸੰਭਾਰਦ ਚਲਾਇ। 
ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਡ ਸੂਰਮੇਂ, ਘੋੜੇ ਵਿਚ ਰਲਾਇ॥੪੪॥ __ 
ਬਹੀਰੋਂ ਜ਼ੈਨਾ ਦੂਰ ਹਟਾਯਾ। ਬਹੁ ਗਿਲਜਨ ਸੋਂ ਜੰਗ ਮਚਾਯਾ। 
ਲਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਔਰ ਪਠਾਨ। ਮਾਰ ਹਟਾਏ ਕਰ ਪਿਸ਼ੇਮਾਨ॥੪੫॥ 
ਮਿਸਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਸਰਦਾਰ। ਮਾਰ ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਗਿਲਜੇ ਦਏ ਟਾਰ। 
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਐ ਕ੍ਰੋੜਾ ਸਿੰਘ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਐ ਬਿੰਡਾ ਸਿੰਘ॥੪੬॥ 
ਐਸੇ ਥੇ ਤਹਿੰ ਬਹੁ ਸਰਦਾਰ। ਬਹੀਰੋਂ ਦੀਨੇ ਤੁਰਕ ਨਿਕਾਰ“। 
ਦੂਰੋਂ ਲਰਤਾ ਜੈਨਾ ਜਾਵੈ। ਕਦੇ ਦੁਰ ਕਦੇ ਢੁਕ ਭੀ ਆਵੈ॥੪੭॥ 
ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਲਵੱਈ ਬੁਲਾਏ। ਉਸੀ ਤੌਰ ਵਹਿ ਮੁਹਰੇ ਲਾਏ। 
ਅਗੇ ਸੁਨੋ ਬਡ ਦਲ ਕੀ ਗੱਲ। ਨਠੇ ਭਜੇ ਕਿਤ ਰਹੇ ਅਚੱਲ॥੪੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋ ਕਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਨੋਂ ਸਲਾਹਿ। 
ਜਿਮੈ ਸ਼ਾਹਿ ਤੁੰਮਨਾਂ ਰਚੋ, ਤਿਮ ਲੜੋ ਤੁਮ ਮਿਸਲ ਬਨਾਇ॥੪੯॥ 

5 ਸ਼ਾਭਣਾ/ 2 ਕਮਨਾਂ/ 2 ਸੰਭਾਲ ਕ/ ੪ ੫ਛਤਾਉਂਦ ।// ਪਰਸਨ) ੫ ਨੈਕਾਲ ਕੱਠ (/ਇਤ)/ ੬ ਦਸ 

ਹਜ਼ਾਰ ਫੱਜ_ ਵੱਡਾ ਲਲਾ/ ___ '੫ਨਤਰ- ਸ7 /ਸਘ ਕੇ ਸ਼ਰਦਾਨ ਜੋ ਲਹ ਝਰਛਾੀ ਤੰਨਾ ਜਲਾਂਇਿ? 



ਸੂਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੫੭ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚਾਰ ਮਿਸਲ ਕੋ ਥੰਨੋ' ਬਨਾਵੋ। ਦੁਇ ਦੁਇ ਮਿਸਲ ਦੁਤਰਫੀਂ ਲਾਵੋ। 
ਜੋਰ ਪਰੈ ਜਿਸ ਬਹੁਤੋ ਆਇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕਰੁੰ ਸੁ ਉਸੈ ਸਹਾਇ॥੫੦॥ 
ਕਰੋ ਲਰਾਈ ਯੋ ਬੰਨ੍ਹ ਥੰਨੇ”। ਬਚੈਂ ਨਹੀਂ ਇਨ ਆਗੇ ਭੰਨੇ। 
ਇਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਸੋ ਕੋਹੁ ਦੌੜੈਂ। ਪੂਜੈਂ ਨ ਜੰਗਲ ਲੌ “ਹਮ ਘੋੜੇ॥੫੧॥ 
ਜਸੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦ ਸਿਆਣੇ। ਤਿਨ ਸੁਣ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਾਣੇ: 
'ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵੋ। ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ॥੫੨॥ 
ਤੁਰਕ ਆਟਾ ਹਮ ਲੂਣ ਸਿਵਾਪੈਂ। ਵਹਿ ਅੰਧੇਰੀ ਹਮ ਬਚੋਲੋਂ' ਸਿਵਾਪੈਂ। 
ਤੁਰ ਤੁਰ ਲਰੋ ਔ ਲਰ ਲਰ ਤੁਰੋ। ਬਹੀਰ ਬਚਾਵਨ ਖਾਤਰ ਅੜੋ'॥੫੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸੋ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹੀ ਸਿਆਨਨ ਜੋਇ। 
ਖੜ ਸਿੰਘ ਅੜੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ, ਗਿਲਜਨ ਆਗੈ ਤੋਇਂ॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੜੈਂ' ਸਿੰਘ ਪਰਸ੍ਰਾਰਥ ਜਾਨ। ਟਲੈਂ ਨ ਮਰਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। 
ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਮਝੈਂ ਲਾਜ। ਦੀਨ ਮਜ਼੍ਹਬ ਕੇ ਜੁੱਧੇ ਕਾਜ॥੫੫॥ 
ਘੜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਤਹਿਂ ਸਿੰਘ ਅੜੇ। ਹਰੌਲ ਥੰਮ੍ਹਯੋਂ ਹੁਏ ਥੰਮੂ ਜਿਮ ਖੜੇ। 
ਔਰ ਤੁੰਮਣ ਦੁਇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ। ਬਿਲੰਦ ਜਹਾਨਾ ਸੁਬੇਦਾਰ ਜੋ ਤਾਏ”॥੫੬॥ 
ਤਿਨੈ ਦਏ ਸੋ ਸਿੰਘ ਹਲਾਇ। ਜਿਮ ਪਤ ਪਿਪਲ ਪੌਣ ਉਡਾਇ। 
ਲੜੈਂ ਨਠੈਂ ਖੜ ਖੜ ਮੁੜ ਲੜੈਂ। ਬਹੁਤੇ ਗਿਲਜੇ ਕਯਾ ਸਿੰਘ ਕਰੈਂ॥੫੭॥ 

_ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਚੀਚੀ ਲੇਵੈ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਬਲ ਨਾਂਹਿ ਬਸੇਵੈ"। 
...ਨੈਠ ਲੜ ਸਿੰਘ ਬਹੀਰੇ ਰਲੇ। ਬਹੀਰ ਸਾਥ ਰਲ ਫਿਰ ਭਏ ਖਲੇ॥੫੮॥... 
ਬਹੀਰ ਉਤੈ ਬਲ ਪੈਨ ਨ ਦਯੋ। ਅਪਨੇ ਤਨ ਤਿਨ ਆਗੈ ਕਯੋ॥੫੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਘੜੀ ਏਕ ਸਿੰਘ ਖੜ ਲੜੇ, ਰਖਯੋ ਬਹੀਰ ਚਲਾਇ। 
ਤੌ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਹਲੋ, ਆਇ ਪਰਯੋ ਸੁ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ॥੬੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

__ ਕੋਸ ਚਾਰ ਕੁ ਥੋ ਗਯੋ ਬਹੀਰ। ਪਿਛੈ ਲੜਤ ਥੋ ਸਿੰਘ ਧਰ ਧੀਰ। 
ਸ਼ਾਹ ਤਿਨੈ ਪੈ ਆਪ ਆਇ ਪੜਿਓ। ਉਠੀ ਧੂੜ ਰਣ ਨਦਰ ਨ ਪੜਿਓ॥੬੧॥ 

6 ੫ਹਾੜ ਲੰਡੇ ਲਲ੍ ਟੌਲੋ ਵੱਡ: ਦਲ/ 2 ਸੋਲੋ ਸ਼ਣਾ ਕੰ/ ਤੇ ਭਜੱਇਆ? ਨਠਾੰਦਆ? ੪ ਸਾਡੇ ਘੱਤ/ 

4 ਵਾ-ਵਰੱਲੋ/ ੬ ਤਉ ਤ% .੭ ਸਨ/ ੮ ੫2 (/ਨੈਵੇ ਹਵਾ /#ਮਲ ਦੇ ਘੱਤੇਆਂ ਨੂੰ ਉੰਡਾ ਏਦੀ 2ੰ?/ 
੯ ਫਸ ਫਸ ਨਾਂ ਜਲਦਾ/ 



੪ਪ੮ ਰ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਿੰਘ ਗਰਦ ਸੋਂ ਦਏ ਦਬਾਇ। ਨਨਜੋ ਥੰਨੋ ਅਰ ਬੜ੍ਹਤੋ ਜਾਇ। 
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਤੁੰਮਨ ਚਾਰ। ਦੁਰਾਨੀ 'ਦੁ ਅਸ ਪੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ॥੬੨॥ 
ਕਰੀ ਥੰਨੇ ਪੈ ਉਨ ਬਡ ਮਾਰ। ਦਯੋ ਖਾਲਸੇ ਬਹੀਰੋਂ ਟਾਰ”। 
ਬਹੀਰ ਰਹਯੋ ਜਬ ਥੰਨੈ ਬਗੇਰ। ਬਹੁਤ ਗਿਲਜਨ ਲਯੋ ਬਿਚ ਤੇ ਘੇਰ॥੬੩॥ 
ਮੁੜ ਫਿਰ ਕੀਓ ਖਾਲਸੈ ਉਪਰਾਲਾ। ਕਿਛਕੁ ਬਹੀਰ ਕੌ ਛੁਟਯੋ ਖਿਆਲਾ। 
ਨੱਠ ਰਲਯੋ ਸੋ ਅਗਲਨ ਨਾਲ। ਅਗੈ ਰਲੇ ਲਏ ਸਿੰਘਨ ਸੰਭਾਲ॥੬੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

` ਤੋਂ ਭੀ ਸਿੰਘ ਲੜਤੇ ਤੁਰੈਂ, ਰਖਨ ਬਹੀਰੈ ਕਾਜ। 
ਕਿਤੈ ਲੜੈਂ ਕਿਤ ਖੜ ਤੁਰੈਂ, ਕਿਤੈ ਗਏ ਕਰ ਭਾਜ॥੬੫॥ 

ਚ਼ੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਕਰਤ ਗੈਲ ਹੱਲੋ ਆਵੈ। ਕੱਢ ਬਹੀਰੋ' ਪੰਥ ਚਲਾਵੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਕਰ ਲਯੋ ਬਹੀਰ। “ਬਹੀਰ ਬਿਚੋਂ ਕਰ ਸ਼ਾਹਿ ਦਯੋ ਚੀਰ॥੬੬॥ 
ਕਿਛਕੁ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬਹੀਰ ਭੀ ਮਰਯੋ। ਕਿਛਕੁ ਬੇਲ ਇਮ ਬਹੀਰਹ ਪਰਜੋ। 
ਕਿਛਕੁ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਰੈ ਉਪਰਾਲਾ। ਲੁਟਜੋ ਬਹੀਰ ਕੋ ਕਿਛੁ ਇਮ ਖਯਾਲਾ॥੬੭॥ 
ਫੇਰ ਸ਼ਾਹਿ ਨੇ ਕੀਨੀ ਦੌੜ। ਔਰ ਬਹੀਰ ਉਨ ਲੀਨੇ ਤੋੜ। 
ਪੜੈ ਬਹੀਰ ਸਿਰ ਪੈਨੰ ਤੇਗ। ਜਾਟ ਕਟਤ ਜਿਮ ਪੱਤੋ ਬੇਗ'॥੬੮॥ 
ਜਿਮ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਇਕ ਖੇਤ ਕਟਾਵੈ। ਉਪਰ ਦੁਏ ਕੈ ਘੇਰੋ ਪਾਵੈ। 
ਤਿਮ ਵੜ ਵਿਚ ਗਿਲਜੇ ਲੇਵੈ ਚੀਰ। ਕੋਈ ਨੱਠ ਮਿਲ ਬਚੈ ਬਹੀਰ॥੬੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਸ਼ਾਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਲਖਯੋ ਬਿਨ ਘਿਰੇ ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹਿ। 
ਜਿਮ ਕਿਮ ਇਨ ਕੋ ਘੇਰੀਐ, ਤੌਂ ਇਹ ਮਾਰਹਿ ਖਾਹਿ॥2੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਸ਼ਾਹਿ ਨੈ ਨਿਕਸਚੀ?” ਦੁੜਾਏ। ਉਪਰ ਜੈਨੇ ਕੇ ਗਿਲਾ ਨਹਰਾਏ। 
'ਜੋ ਤੈਂ ਕਹੀ ਕਰੀ ਨਹਿ ਬਾਤ। ਮੁਹਰਜੋਂ ਸਿੰਘ ਦਨ ਘੇਰੇ ਜਾਤ॥ ੭੧॥ 
ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਥੋਂ ਤੁਹਿ ਪਹਿ ਘੋੜਾ। ਕਯਾ ਸਿੰਘਨ ਲੁਟ ਕਰ ਦਯੋ ਥੋੜਾ। 
ਲਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਪਠਾਣ ਮਲੇਰੀ। ਤੂੰ ਘੇਰ ਨ ਸਕਜਯੋਂ ਥੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤੇਰੀ॥੭੨॥ 
ਜੇ ਤੂੰ ਇਨ ਕੋ ਲੇਵੈਂ ਘੇਰ। ਚਾਰ ਘੜੀ ਸਬ ਦਿਓ ਨਿਬੇਰ'। 
ਬਿਨ ਘੋਰੈ ਸਿੰਘ ਮਰੈਂ' ਸੁ ਨਾਂਹੀ। ਖੂਬ ਬਿਚਾਰੀ ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਂਹੀਂ॥੭੩॥ 

5 ਟ ਦੇ ਘੱਤਆਂ ਵਾਲੇ/ ੭ ਟਾਲ (/ਦਤਾ ਓਨਾਂ ਨੂੰ?/ 2 /5ਆਲ਼ ਆਇਆ, ਸੱਦਿਆ? ੬ /ਵਹਲ /ਮਲ 
4 ਜੌਨ ਤੰਜੀਂ (ਨਾਲ)/ ੬ ਗ#ੜਆ, ਅਨਭਵ ਕੰੱਤਾ/ ੭ ਲ਼ਾਹਨ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦ>; ਹਰਕਾਨ/ ੮ ਨਹੀਂ ਘਰੇ 
ਨਾਦ) ਲਾ ਕੇ ਅਨਤ ਪੰਰੇ ਨਹੀੰ? ੯ /ਨੈਲੋੜ (/ਇਆ? ੭ਕਾ (/ਇ%?/ “ਲਗਨ /ਵੇਚ' ਟ ਟੱਟੇ ਕਰ /ਟ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੫੯ 

ਸੁਨ ਜੈਨੇ ਕੋ ਲਾਗੀ ਆਗ। 7ਾੜੋ" ਸ਼ੇਰ ਜਨੁ ਉੱਠਯੋ ਜਾਗ। 
ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਘੇਰਨ ਪਰਯੋ _੦ਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘੀਅਨ ਮਾਰਹ ਟਰਯੋ॥੭੪॥ 

__ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਜੈਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕਹਯੋ, ਅਗਜੋਂ ਨ ਘੇਰੇ ਜਾਹਿਂ। 
ਦੇਖਨ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਸੈਂ, ਲੜਤੇ ਘਣੇ ਦਿਸਾਹਿੰ॥੭੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਜ਼ੈਨੇ ਸ਼ਾਹਿ ਆਇ ਸੁਨਾਈ। ਘੇਰਨ ਭਏ “ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਬੁਲਾਈ। 
ਬਹੀਰ ਛੱਡ ਆਪ ਇਸ ਪਰ ਪਰੋ। ਅੱਵਲ ਕਤਲ ਇਸ ਫੌਜੈ ਕਰੋ'॥੭੬॥ 
ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹਿ ਸੋਈ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੌੜ ਫੌਜ ਕੈ ਉਪਰ ਕਈ। 
ਕਿਛਕ ਸਿੰਘਨ ਖੜ ਸ਼ਲਕ ਚਲਾਈ। ਦਏ ਗੇਰ ਜੋਉ ਆਵਤ ਧਾਈ॥੭੭॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਿ ਆਵਤ ਜਾਨਾ। ਸਰਕ ਤੁਰੇ ਤਿਨ “ਖੜਨ ਤਜਾਨਾ। 
ਮੁੜ ਖੜ ਸਿੰਘ ਰਮਜੰਗੇ ਚਲਾਵੈਂ। ਨੇੜ ਢੁਕੈ ਉਸ ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੈਂ॥੭੮॥ 
ਕਬ ਮੁਕੈ ਨਿਜ ਸ਼ਾਹਿ ਬਹੁ ਫੌਜ। ਉਛਲ ਸਮੁੰਦ ਜਨੁ ਆਵਤ ਮੌਜ”। 
ਨੱਠ ਸਿੰਘ ਕੋਹ ਡੇਢ ਕੁ ਚੱਲੇ। ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਲੇ॥੭੯॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਓਹੀ ਹੱਲੈ, ਰਹਯੋ ਬਿਹੀਰੈ ਮਾਂਹਿ। 
ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਪਾਛੈ ਅਗੈ, ਬਿਹੀਰੈ ਕਰੈ ਅਗਾਹਿ॥੮੦॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਖੜ ਕੀਓ ਅਰੜਾ। ਨਿਜ ਫੌਜ ਖੜਾਈ ਕਰ ਬਡ ਝਗੜਾ। 
ਫੌਜ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਖੜੇ ਬਚੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਕਿਛਕੁ ਹੋਣ ਹਮ ਦਿਹੋ ਅਗਾਹੀ'॥੮੧॥ 
ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਏ। ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਔ ਤੇਗ ਘਾਇ” ਆਏ। 
ਆਪ ਮਾਰੈ ਐ ਉਨ ਕੇ ਝੇਲੈ। ਸੌਂਹੇ”' ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਘੋੜੇ ਮੇਲੈ॥੮੨॥ 
ਜੱਸੈ ਸਿੰਘ ਕੇ ਥਕ ਰਹਯੋ ਘੋੜੋ। ਕਰਤ ਜੱਗ ਥੋਂ ਸੋ ਬਹੁ ਦੌੜੋ। 
ਜਬੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅੱਡੀ ਲਗਾਵੈ। ਨਹਿੰ ਮਾਨੈ ਕਛੁ ਅਗੈ ਨ ਧਾਵੈ॥੮੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪਾਲਕੋ'? ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹ ਨਾਮ। 
ਤਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਆਖਿਓ, 'ਅਬ ਈਹਾਂ ਖੜਨ ਨਹਿੰ ਕਾਮ॥੮੪॥ 

9 ਨੱਤਾ ਗੋਂਇਆ/ ੨ /£ਹ' ਨਰ (/ਨੈਘ) ਬਲਾਵਾਂ ਹਨ) = ਕੱਠੀ (ਟੱਤ)/ ੪ ਗੌਨਆਂ ਦੀ ਸ਼ਛੜ/ 
੪ ਸ਼ਲੌਣਾ ਛੱਡ /ਦੱਤਾ (/ਖਸਕਾ ਨਏ)/ ੬ ਛੱਟਾ ਠੰਦਕ ਕਰਾਯੀਨ/ ੭ ਆਹਰ (ਸਨੰਦੂ /ਵੇਲਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ 
ਓੱਠਦੇ)/ ੮ ਖਲੋਂ ੭ਏ/ ੯ ਅਤ) /ਨੈਦ (ਕੱਠ// 9੭ ਲਢ% ਫੱਟ/ 55 ਨਮੂਣੈ ਗਰਲ? 9੭ ਪੱਲੇਆ 
ਹਾਏਆ ਨੌਂਦ /ਨਿਆ' ਲਾਲ਼ਕ/ 



੪੬੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਈਹਾਂ ਖੜੇ ਹਮ ਬਚਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਤੁਮ ਹਮਰੀ ਇਮ ਜਾਨ ਗਵਾਹੀ 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇਮ ਫੁਰਮਾਵੈਂ। 'ਹਮਰੋ ਘੋੜੇ ਅਗੈ ਨ ਧਾਵੈ'॥੮੫॥ 
ਤਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਬਕ ਉਨਾਯਾ। ਚਾਹਤ ਘੋੜੇ ਤਨ ਕੋ ਲਾਯਾ। 
ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜ ਦੇਖ ਹਟਾਯੋ। 'ਚਹੈਂ ਹਮ ਕੋ ਤੂੰ ਚਟਕ" ਲਗਾਯੋ॥੮੬॥ 
ਪੰਥ ਸੁਨੈ ਹਮ ਕੋ ਕਰੈ ਠੱਠਾ। ਘੋੜਾ ਕੁਟਾਇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। 
ਕਯਾ ਮੁਖ ਲੈ ਮੈਂ ਬਹੋਂ ਦਿਵਾਨ। ਕਰੈਂ ਮਸਕਰੀਂ ਹਮ ਕੋ ਆਨ॥੮੭॥ 
ਮੈਂ ਖਾਲਸੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਕਹਾਯੋ। ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਹਮ ਗੀਦੀ ਬਨਾਯੋ। 
ਇਸ ਜੀਵਣ ਤੇ ਮਰਨੇ ਬੇਸ਼?। ਰਹੈ ਜੱਸ ਜਿਸ ਜਗ ਮੈਂ ਲੇਸ਼"॥੮੮॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਛਡ ਤੁਰਾ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਯੋ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਖੜਤੋ ਤੁਰਤ", ਜੋਖੋਂ' ਸਿਰ ਨਿਜ ਖਾਇ॥੮੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਏ ਬਾਈ ਘਾਇ”। ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਤੋ ਜਾਇ। 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਬ ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਨਯੋ। ਸਭ ਸਿਰਦਾਰਨ ਸੁਨ “ਸਿਰ ਧੁਨਯੋ॥੯੮੦॥ 
ਵਿਚ ਥੰਨੇ ਮਭ ਆਣ ਖਲੋਏ। ਭੰਗੀ, ਘਨੀਏ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਜੋਇ। 
ਨਕੱਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਡੱਲੇ ਵਾਲ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘੀ ਔ ਆਲ੍ਹ ਜੁ ਵਾਲ॥੯੧॥ 

ਸੁਕ ਚੱਕੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘੀਏ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਹੰਗ ਔ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। 
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰੀਏ ਔਰ ਪੁਰੀਯੋ ਅਨੰਦ” । ਰਮਦਾਸੀਏ, ਰੰਘਰੇਟੇ ਔਰ ਮਸੰਦ॥੯੨॥ 
ਬੇਦੀ ਸੋਢੀ ਤੇਹਨ ਔ ਭੱਲੇ। ਰਹਤ ਹੁਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਰੱਲੇ। 
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਹਿੰ ਐ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਹਿਂ। ਕਦੈ ਖੜੈਂ ਕਦ ਲੜੈ' ਤੁਰੋਹਿ॥੯੩॥ 

ਦਰਰਾ॥ 

ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਹੁਤੇ, ਸਭ ਫੜ ਖੜੇ ਹਥਿਆਰ। 
ਅਗੈ ਊਹਾਂ ਤੇ ਤੌ ਤੁਰੈਂ, ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਮਾਰ॥੯੪॥ 
ਤਬਹਿ ਕਿਸੇ ਨੈ ਕਹਿ ਦਯੋ, ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਸੁਨਾਇ। 
'ਤੂੰ ਜੁ ਕਹਿਤ ਥੋ ਮੈਂ ਲੜੋ, ਜਹਿੰ ਹੋਵੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ'॥੯੫॥ 

9 ਭਤਕ, ਲਮਕ/ ੨ ਅਸਸ਼ਨੀ ਮਖੰਲ ਠਠਾ/ ਤ ਕਾਾਏਰ/ ੭ ਵਧੰਨੇਂ (ਦੰਗਾ 2?/ “ਅਨ ਥੌਤਾ/ < /ਨੈਪਤਾ 

ਦਾ ਡਰ (%੫ਣਾ ਨਾਨ ਲੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ /ਵੇਚ ਆ ਕ?/ ੭ ਸਨ ਫੱਟ (/ਨੱਆਾਂ ਦੀ ਲਹਾਦਨਾੀਂ ਦਾ ਤਾਕ 2/ 

੮ ਨੈਨ ਹਣਨ ਲਏ ਸੱਜਣ ਲਨ) ੯ ਆਹਲੁਫਾਲੀਣੀ %੭ ਅਨੰਦਮਰ ਦੇ (ਨੱਦੀ?/ ਤੁਰਦਾ ਗੇਂਇਆ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਸੁਨ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸਾ ਖਾਯਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਲ ਘੋੜੋਂ ਚਲਾਯਾ। 
ਲਭਯੋ ਨ ਟੋਲਤ ਸੋ ਰਹਮੋ ਦੂਰ। ਦਿਸੈ ਨ ਦੂਰੋਂ ਉਡ ਰਹੀ ਧੂਰ॥੯੬॥ 
ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਟੋਲ ਮੁੜ ਵੜਯੋ ਬਹੀਰ। ਤੇਗ ਮਾਰ ਕਢੈ ਗਿਲਜੇ ਚੀਰ। 
ਮਾਰਤ ਤੇਗ ਗਯੋ ਹਥ ਥਾਕ। ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਯੋ ਨੇਜੋ ਚਾਕ॥੯੭॥ 
ਮਾਰਤ ਨੇਜਨ ਫਲ ਟੁਟ ਗਯੋ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥ ਰਾਮ ਜੰਗੋ ਲਯੋ। 
ਥਕਜੋ ਘੋੜੋ ਤਬ ਔਰ ਬਦਲਾਯੋ। ਲਗਯੋ ਜ਼ਖਮ ਖੜ ਸਿੰਘ ਬੰਧਾਯੋ॥੯੮॥ 
ਲਈ ਫੌਜ ਸਭ ਅਪਨੀ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਗਿਲਜਨ ਸਿਰ ਮਾਰੈ ਹਾਥ। 
ਜਹਾਂ ਬਹੀਰ ਬਹੁ ਪਰੇ ਭੀਰ। ਆਪ ਡਰੈ ਤਹਿਂ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ॥੯੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਬਹੁ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਬਚਾਇ। 
ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਘੋੜੋ ਲਭੈ, “ਪਯਾਦਨ ਤੁਰੈ ਚੜ੍ਹਾਇ॥੧੦੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਇ। ਜੋਊ ਲਲਕਾਰੈ ਤਹਿ ਜਾਇ ਸੋਇ। 
ਬਹੀਰੈ ਨ ਛੋਡੈ ਖੜ ਤੁਰ ਲੜੇ। ਤੁਰੈ ਅਗੈ ਕਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੈ॥੧੦੧॥ 
ਫੌਜ ਛੱਡ ਕਬ ਏਕਲ“ ਧਾਵੈ। ਮਾਰ ਗਿਲਜਨ ਫਿਰ ਫੌਜੇ ਆਵੈ। 
ਨਿਜੈ ਫੌਜ ਬਹੁ ਜੋਖੋਂ ਖਾਵੈ। ਫਟੇ ਗਿਰੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੇ ਪਾਵੈ॥੧੦੨॥ 
ਕਈਅਨ ਕੌ ਗਹਿ£ ਅਗੈ ਚਲਾਵੈ। ਕਈਅਨੁ ਕੋ ਨਿਜ ਕੋਤਲ” ਚਲਾਵੈ। 
ਇਮ ਬਹੀਰੀਅਨ ਕਰੈ ਨਿਬਾਹਿ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਮ ਦਏ ਬਚਾਇ॥੧੦੩॥ 
ਦੌੜ ਗਿਲਜਨ ਪਰ ਯੌ ਸਿੰਘ ਕਰੈ। ਜਨੁ ਕੂੰਜਨ ਪੈ ਬਹਰੀਂ ਪਰੈ। 
ਕਿਸੈ ਇਕ ਕਿਸ ਦੁਇ ਸੱਟ ਲਾਵੈ। ਇਤ ਤੇ ਉਤ, ਉਤ ਤੇ ਇਤ ਧਾਵੈ॥੧੦੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗੰਗੇਰੀਂ ਜਿਮ ਘੋੜੇ ਘੁੰਮੈਂ, ਵੜ ਬਿਜੂਲ"” ਜਿਮ ਦਲ ਆਪ। 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜਨ ਇਮ ਕਟੈ, ਪੁੰਨ ਕਟੈ ਜਿਮ ਪਾਪ॥੧੦੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੀਰ ਛਡ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਨ ਜਾਵੈ। ਆਪ ਫਤ੍ਹੇ ਔਰ ਬਹੀਰ ਬਚਾਵੈ। 
ਲੋਹੂ ਰੰਗ ਸਭ ਕਪੜੇ ਭਏ। ਖੇਲ ਫਾਗ"' ਜਨੁ ਰੰਗ ਰੰਗਏ॥੧੦੬॥ 

9 ਹੜ (ਦੂਨੋਂ ਹੜ ਉੱਡਦਾ /ਦਿੱਲੰ?/ ੨ ਜਕਾ (/ਨ%/ = ਭੱਟ: ਨਨਕਲ) ੬ /&ਲਾਂਦੇਆਂ ਨੂੰ ਘੱਤੇਆਂ ਤੇ 
ਚੜ੍ਹਾ /ਨਆ/ ੫ /ਏਕੱਨਾ ਨੀ ੬ ਫੜ ਕੰ/ ੭ ਤਜ ਘੱਤਾ/ ੮ ਗੰਦ ਬਾਜ਼ (/ਲੇਵੈ ੁੱਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਲੇ ਮੰਦਾ 
ਹ2/ ੯ ਸਨ ਜਨਾਹ ਮੱਕੜਾ ਵਰਗਾ /ਇਕਾ ਲੰਵ ਲੇ ਜਲ ਓੱਤੇ ਲਤਾੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ /ਫਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ੫੨ ਨੂੰ 

ਡਹਦਾ ਨਹੀਂ (ਵੋਲਂ -- ਲਲੰ ਲਨ? ਗੰਨੇਗਾ-ਵਾਂਲਤੂਾ ਨਟਕ)/ 9੦ /ਲੈਜਲ) 55 ਹੱਲ 
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ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਨਿਜ ਕੋਤਲ ਰਖਾਏ। ਛੋਡ ਏਕ ਕੋ ਔਰ ਚੜ੍ਹ ਧਾਏ। 
ਸ਼ਸਤਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇ ਖਾਏ। ਦੇਖ "ਨ ਓਦਰੇ ਫੇਰ ਲੜਾਏ॥੧੦੭॥ 
ਆਗੈ ਹੁਇ ਹੁਇ ਬੰਦੁਖ ਚਲਾਏ। ਇਕ ਕੋ ਮਾਰ ਦੂਏ ਤਨ ਲਾਏ। 
ਵਹੁ ਬੰਦੂਖ ਜਬ ਖਾਲੀ ਹੋਇ। ਲਏ ਔਰ ਕੇ ਹਥ ਤੇ ਖੋਹਿ॥੧੦੮॥ 
ਬੰਦੁਖੀ' ਦਲ ਮੈਂ ਅਢਾਈ ਬਤਾਵੈ। ਇਕ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੁਯੋ ਸਭ ਦਲ ਅਗਾਵੈ। 
ਔਰ ਬੰਦੂਖੀ ਬਡੋ ਅਖਾਵੈ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਅਧੋ ਬਤਾਵੈ॥੧੦੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦੁਖ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਕੀਓ ਜਗ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। 
ਜੈਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ, _ਤੈਸੇ ਮਾਰੈ ਦੁਰ॥੧੧੦॥ 
ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਲਰਤੇ ਮਰਤ, ਬਹੀਰ ਗਯੋ ਕੋਹ ਔਰ। 
ਤੌ ਫਿਰ ਅਹਮਦਸ਼ਾਹੁ ਨਿਜ, ਕਰ ਪਰਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਧੌਰ੨॥੧੧੧॥ 

ਚੋਪਈ॥ 

ਜੋਰ ਪਾਇ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਨਿਕਾਰੀ'। ਘੇਰਯੋ ਬਹੀਰ ਬਹੁ ਤੰਮਨ' ਭਾਰੀ। 
ਤਿਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਰਤ ਥੇ ਦੋਇ"। ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਦਮਦਮੀਏਂ ਜੋਇ॥੧੧੨॥ 
ਘੇਰ ਲਯੋ ਤਿਨ ਅਗਜੋਂ ਆਇ। ਜੁਦੈ ਜੁਦੈ ਤੇ ਦਏ ਕਰਾਇ। 
ਧਰ ਗਰੰਥ ਤਹਿਂ ਲੜੇ ਮਝੈਲ। ਰਖਤ ਹੁਤੇ ਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੈਲਂ॥੧੧੩॥ 
ਘੜੀ ਕੁ ਲੜੇ ਫਿਰ ਲੀਨੇ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਦਮਦਮੀਅਨੁ ਪਰ ਧਰੀ ਤਲਵਾਰ। 
ਪਾਉ” ਘੜੀ ਤਹਿ ਤੇਊ ਲੜੇ। ਬਿਨ ਹਥਿਆਰ ਹੁਤੇ ਕਯਾ ਕਰੇ॥੧੧੪॥ 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜੁੱਧ ਪਛਾਣ। ਢੀਮ ਸੋਟੇ ਕਰ ਮਾਰਨ ਤਾਣ। 
ਢੀਮ ਸੋਟਨ ਤੇ ਕਬ ਵੈ ਮਰੈਂ। ਮਾਰ ਤੇਗ ਇਨ ਦੁਇ ਧੜ ਕਰੈਂ॥੧੧੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਗਹਲ ਪਿੰਡ ਢਿਗ ਆ ਪੁਜਯੋ, ਮਾਰਤ ਮਰਤ ਬਹੀਰ। 
ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਆ ਲੜੈਂ, ਕਦੇ ਜਾਹਿਂ ਹੁਇ ਤੀਰਾ॥੧੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਬਹੀਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਕਾਯੋ। ਪਿੰਡ ਲੋਕਨ ਨੇ ਬੁਹੋ ਅੜਾਯੋ। 
ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵੜਨ ਨ ਦੀਨੋ ਕੋਊ। ਔਖੀ ਬਨੀ ਬਹੀਰ ਸੁ ਤੋਊ॥੧੧੭॥ 
ਕਿਛੁ ਲੁਕ ਪੜੇ ਗੁਹਾਰਨ€ ਮਾਂਹਿ। ਸੋ ਗਿਲਜਨ ਨੇ ਫ਼ੋਡੇ ਨਾਂਹਿ। 

6 ਓੰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੱਵੇ/ ੭ ਝਦਕਲੀ/ = ਹੱਲ; ਦੱੜ/ # /ਨੈਕਾਲ ਕੱਦੀ/ ੫ ਛਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਲਕਰ ਨੰ/ 
£ ਨਾਲ ਨਾਥ/ ੭ ਘੜਾ ਦਾ ਦੱਥਾ /ਹਿੱਸ਼/ ੮ ਪਾਸ਼ ੯ ਨਹਮੰਰਆਂ /ਵੇਚ/ “ਏੱਹਾਂ ਗੂੰਸਾਂ ਟਾ ਸੰਕੌਤ ਹੈ , 
/ਏਕਾ ਆਨ੍ਤਸਰ /ਵਲੋ /ਤਿਆਦ ਹੱਣਾੰ ਲੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦ#ਦਆ ਸਾਹਿਲ /ਵੇਲੋ ਮਤਾ /ਤਆਰਾ ਕਾੱਦਾੰ ਸ਼ੰਡਾ/ 
ਰਲ << ਕਤਲ -===ਜ=ਲਲਾਗ 
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ਚਮਿਆਰਨ ਚੂਹੜਨ ਕੈ ਜੁੜ ਵੜੇ"। ਕਾਢ ਲੋਕਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇ॥੧੧੮॥ 
ਲੋਥਨ ਉਪਰ ਲੋਥ ਹੋਇ ਪਈ। ਉਨ ਤਲ” ਗਿਰ ਕੈ ਬਚ ਰਹੇ ਕਈ। 
ਉਨ ਕੈ ਚੀਜ ਜੁ ਟੋਲਨ ਵਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਵੈ ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਮਾਰ॥੧੧੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਹਾਂ ਸੁ ਛੋਰੀ ਥੀ ਘਣੀ, ਚਰ੍ਹੀ ਬਾਜਰੇ ਵਾਰ। 
ਬਹੁ ਲੋਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਛਪੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੀਨੇ “ਜਾਰ॥੧੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸਾ ਖਾਯਾ। ਮੁੜ ਕਰ ਘੋੜਾ ਬਹੀਰ ਰਲਾਯਾ। 
ਪੰਜ ਬੰਦੂਕੀਏ ਭਰ ਦੇਹਿੰ ਬੰਦੂਖ। ਮਾਰੈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜਨ ਅਚੂਕ“॥੧੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾਂ॥ 

ਭਯੋ ਪਿਆਸ ਸ਼ਾਹੁ ਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਤਿਨ ਪੀਤੋ ਨੀਰ। 
ਧੀਰੀ ਧੀਰੀ ਹੁਇ ਅਈ।, ਤੌ ਪਰ ਗਯੋ ਫਰਕ ਬਹੀਰ॥੧੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਤੋ ਕਛੁ ਧੂਪ ਸੰਤਾਯੋਂ। ਧੁਪੇ ਖਾਲਸੋ ਹੋਤ ਸਵਾਯੋ। 
“ਜਹਾਨ ਖਾਂਨ ਉਠ ਲਾਗਯੋ ਗੈਲ। ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਦੀਨੋ ਘੈਲ॥੧੨੩॥ 
ਗਹਲ ਗਾਮ ਲੰਘ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। ਜੋਰ ਰਹਯੋ ਲਾਇ ਅਗਜੋਂ ਨ ਟਲੇ। 

_ ਬਹੀਰ ਬਚਸੋ ਸੋ ਲੀਨੋ ਸਾਂਭ। ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਲਾਂਭ॥੧੨੪॥ 
ਜਿਮ ਕਰ ਕੁਕੜੀ ਬਚਿਅਨ ਛੁਪਾਵੈ। ਫਿਲਾਇ ਪੰਖ ਦੁਇ ਤਰਫ਼ ਰਖਾਵੈ। 
ਇਮ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹੀਰ ਛਪਾਯੋ। ਜੋ ਬਚ ਰਹਯੋ ਸੁ ਆਗੈ ਲਗਾਯੋ॥੧੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕੁਤਬੋ ਬਾਹਮਣੀ ਥੋ ਕਹਤ, ਊਹਾ ਪਿੰਡ ਕੋ ਨਾਮ। 
ਬਹੁਤ ਬ਼ਹੀਰੀਏ ਤਹਿਂ ਵੜੇ, ਦੇਖ ਸੁ ਵਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ।੧੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰੱਯਤ ਹੁਤੀ ਪਠਾਣਨ ਕੇਰੀ। ਲੀਏ ਮਲੇਰੀਅਨ ਤਹਿੰ ਵੈ ਘੇਰੀ। 
ਤਿਨ੍ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕਨ ਕਹਿ ਦੀਯੋ। ਮਾਰ ਲੂਟ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਲੀਯੋ॥੧੨੭॥ 
ਬਜਾਇ ਢੋਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਧਏ। ਗੈਲ ਬਹੀਰੈ ਤੇ ਭੀ ਪਏ। 
ਤੌ ਬਹੀਰ ਭਯੋ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਸੋ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੀ ਪੁਕਾਰ॥੧੨੮॥ 

5 /£ਕਠੇ ਹੱ ਕੇ ਆ ਨਏ/ 2 ਹਨ 2 ਛੋਟ ਪਰਲ0 5 ਸਾਤ (/ਦਿੱਤੋ?/ ੫ /ਝਨਾਂ ਖ਼ਤਾ ਏੇ /ਨੈਸ਼ਨੇ 

ਉੱਤੰ/ ੬' ਏਸ? ਤੰਗ ਕੱਤਾ ਗੋਂਇਆ/ .੭ ਅਕਦਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤਰ ਤੰਨਰ' ਦਾ ਫੱਲਦਾਰ ਤੇ ਮੰਤ ਲੱ 

$੭੫੬£ ਤੱ 9੭੫੮ ਲੀ ਤਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਬੰਟਾਨ ੭ ਨ /ਡ ਲੌਹਲ (ਲੱਲਰਵਾਲ) /ਵੋਲੇ ਮ/ੰਨਿਆ 
/ਨ%/ ੮ ੫/ਲਲ; ਫੱਟੜ/ ੯ ਆੰਮਿਤਸਰ ਦੋ ਨੇੜੇ ਆੱਥਤ /੫ੰਡ ਗੌਲੋਰਵਾਲ਼/ “&ਨਾਤਰ .- ਆਰ" 



ਕਰੀ ਦੌੜ ਪਰ ਪਿੰਡਨ ਵਾਰ'। ਮਾਰ ਰੰਘੜ ਵਿਚ ਕਢੇ ਤਲਵਾਰ। 
ਮਰਤ ਸਿੰਘ ਤਿਨ ਲਏ ਬਚਾਇ। ਮਾਰੇ ਰੰਘੜ ਖੂਬ ਬਣਾਇ॥੧੨੯॥ 
ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਥ ਆਯੋ! ਮਾਰ ਕੂਟ ਤਿਸ ਸੀਸ ਕਟਾਯੋ। 
ਉਨ੍ਹੈਂ ਮਾਰ ਮੁੜ ਦਲ ਮੇਂ ਰਲਾ। ਕਰਨ ਲਗੋ ਪਰ ਗਿਲਜਨ ਹਲਾ॥੧੩੦॥... 
ਸਯਾਨਨ ਨੇ ਸੋ ਲੀਓ ਹਟਾਇ। ਇਹਾਂ ਲੜਨ ਮੁੜ ਨਾਹਿ ਭਲਾਇ॥੧੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਿਲਜੇ ਭੀ ਲੜ ਥਕ ਪਰੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਤਹਿਂ ਹੋਇ। 
ਸਿੰਘ ਭੀ ਅਗਜੋਂ ਨਹਿੰ ਟਲੈਂ, ਪੀਯ ਜਲ ਸਮ” ਤੇ ਸੋਇ॥੧੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਸਿੰਘ ਉਂਹਾਂ ਰਹੇ ਖਲੋਇ। ਆਏ ਲੜਤੇ ਬਾਰਾਂ ਕੋਹਿ। 
ਦੌੜ ਕਰੀ ਉਨ ਸੌ ਕੋਹ ਸਾਰੀ। ਦਜਅਦੀ-ਪਹ-ਤ ਰਲ ਚ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੋ ਹੁਇ ਗਯੋ ਪਰੈ ਧੂਪ ਕੀ ਤਾੜਾ। 
ਨਠ ਨਠ ਖੜ ਖੜ ਮੁੜ ਲੜਤ ਤਰਸ ਹੋਤ ਚਿਤ ਸਾੜ॥੧੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੋੜੇ ਮਰਦ ਪਿਆਸੇ ਭਏ। ਸਬਹਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸੂਕ ਸੁ ਗਏ। 
ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਹੱਥ ਨ ਆਯੋ। ਜੌ ਆਯੋ ਤੋਂ ਪੀਅਨ ਕਬ ਪਾਯੋ॥੧੩੫॥ 
ਕੋਸ ਬਾਰਾਂ ਮੇਂ ਨਹਿੰ ਜਲ ਲੱਭਾ। ਪੀਤੋ ਦੁਤਰਫ਼ੀ ਚਾਹੈ ਸੱਭਾ। 
ਸਭ ਕੋ ਜਲ ਤਹਿੰ ਨਦਰੀ ਆਯਾ। ਜਨੁ ਮਰਤੇ ਕਿਨ ਜੀਵਨ ਪਾਯਾ॥੧੩੬॥ 
ਭੁਰੀ ਢਾਬ ਬਡ ਦੇਵੈ ਠੱਠ। ਪਯਾਸੇ ਪਰੇ ਦੁਤਰਫੋਂ ਨੱਠ। 
ਬਹੀਰੀਏ ਭੀ ਚਹੈਂ ਪੀਓ ਪਾਨੀ। ਪਰਤ ਤਲਵਾਰ ਨ ਤਿਨ ਨੇ ਮਾਨੀ॥੧੩੭॥ 
ਗਿਲਜੇ ਭੀ ਲੜਨੋਂ ਕੁਲ ਗਏ। ਪੀਵਨ ਪਾਨੀ ਢਾਬ ਸੁ ਪਏ। 
ਪ੍ਯਾਸੇ ਵਿਚਦੋ' ਨਠ ਜਲ ਪੀਵੈਂ। ਭਾਵੈਂ ਮਰ ਡੁਬ਼ ਭਾਵੈ ਜੀਵੈਂ॥੧੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਲਵਈਅਨ ਖਾਲਸੈ ਕਹਜੇ, 'ਆਗੈ ਪਾਨੀ ਦੂਰ। 
ਇਹਾਂ ਪਿਆਸੇ ਜੋ ਤੁਰੈ, ਆਗੈ ਮਰੂ ਜਰੂਰ'॥੧੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਖਾਲਸੇ ਖੜ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਲੇਹੋ ਸਭ ਕੋ ਜਲ ਪਿਲਵਾਇ। 

$ /&ਡ ਵਾਲਿਆਂ ਓੱਤੋ/ ੨ ਲਰਾਲਰ (/ਨੈੱਘ ਭੰਂ ਪਾਟ ੦ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਘੂਣੇ ਖੜੇ ਹੋਂ ਨਈ)/ 
ਤਾ ਸਖਤਾੰ/ 



ਉਸ ੱੱੱੱ ਲਈ 
ਪਰ ਲਾਵੋਂ ਸਰੀਰ। ਆਪ ਮਰੋਂ ਐਂ ਬਚਾਓ ਬਹੀਰ'॥੧੪੦॥ 

ਯੌ ਕਰ ਖੜਯੋ ਖਾਲਸੋ ਸਲਾਹਿ। “ਅਗੈ ਨ ਮਿਲਯੋ ਗਿਲਜਨ ਧਰਨ ਪਾਇ। 
ਦੋਊ ਤਰਫ ਦਲ ਹੁਇ ਰਹੇ ਖਲੇ। ਪੀ ਪੀ ਜਲ ਦਲ ਅਪਨੇ ਰਲੇ॥੧੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਖਾਲਸੈ ਮੁੜ ਲੜਯੋ, ਬਹੀਰ ਗਰੀਬਨ ਕਾਜ। 
ਸਿੰਘਨ ਮੁੜ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰੇ, ਅਏ ਜੁ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜ॥੧੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਲ ਪਰ ਉਨ ਭੀ ਅਰੜੋਂ ਕੀਓ। ਜਲ ਦੋਇਨ ਰਲ ਇਕ ਥਾਂ ਪੰਓ 
ਪੀ ਪੀ ਜਲ ਮੁੜ ਅਪਨੇ ਜਾਹਿਂ। ਰਹੀ ਨ ਹੋਸ਼ ਲੜਨ ਕੀ ਕਾਹਿ॥੧੪੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਕਰੀ ਅਪਨ ਸੰਭਾਲ। ਫਟੇ ਥਕੇ ਕਰ ਲੀਨੇ ਨਾਲ। 
ਡੇਰਾ ਨਠ ਕੋਹ ਦਸ ਔਰ ਗਯੋ। ਖਿੰਡਯੋ ਫੁਟਯੋ ਆਇ ਊਹਾਂ ਰਲਯੋ॥੧੪੪॥ 
ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਊਹਾਂ ਪਹੁੰਚਏ। ਔਰ ਮੁਯੋ ਐ ਖਿੰਡ ਭੀ ਗਏ। 
ਲੋਕ ਕਹੈ ਸਿੰਘ ਇਕ ਲਖ ਸਾਰਾ। ਪਚਾਸ ਬਚਜੋ ਔਰ ਸਭ ਗਯੋ ਮਾਰਾ॥੧੪੫॥ 
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੀਸ! ਬਤਾਏ। ਰਹੇ ਸੁ ਮਰ ਔਰ ਬਚ ਕਰ ਆਏ। 
ਪਿਤਾ ਚਾਚੇ ਦੁਇ ਹਮ ਥੇ ਸਾਥ। ਉਨ ਤੇ ਸੁਨ ਹਮ ਆਖੀ ਬਾਤ॥੧੪੬॥ 
ਘੋੜੇ ਉਠ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹਿ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਇਸ ਕੈ ਮਾਂਹਿ। 
ਕੋਊ ਘੱਟ ਕੋਊ ਆਥੈ ਜਾਦਾ'। ਇਤਨਕ ਹਮ ਪਿਤ ਕਹੀ ਮਿਰਯਾਦਾਂ॥੧੪੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਬੁਕ? ਤਹਿੰ ਕਹਯੋ, ਊਚੋ ਬਚਨ ਸੁਨਾਇ। 
'ਤੱਤ ਖਾਲਸੋ ਸੋ ਰਹਯੋ, ਗਯੋ ਸੁ ਖੋਟ ਗਵਾਇ'॥੧੪੮॥ 
ਸਰਦਾਰ ਸਬੈ ਜ਼ਖਮੀ ਭਏ, ਸਾਬਤ ਰਹਯੋ ਨ ਕੋਇ। 
ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਥੀ ਘਨਨਾ ਗਿਣਤੀ ਸਭਨ ਨ ਹੋਇ॥੧੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣੇ ਨ ਜਾਏ। ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਨ ਜੋ ਨੇਜੇ ਖਾਏ। 
ਭੀਮ ਸੈਨ ਜਿਮ ਜਿਤ ਵਲ ਜੁੜੇ। ਬਿਨ ਲਾਏ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਲੀ ਨ ਮੁੜੇ॥੧੫੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਭਈ ਸਿੰਘਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ। 
ਬਚਾਏ ਬਹੁਤ ਬਹੀਰੀਏ, ਚਕ ਜੋਖੋਂ ਸੀਸ ਜਰੂਰ॥੧੫੧॥ 
6 #ਠਉੰਪਕਾਰ/ ੭ ਅਗਾਹ ਘਰ ਧਰਨਾ ਨਾ/ਨਨਿਆ/ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ/ ੬ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ/ ੫ /ਨਆਦਾ/ 
੬ ਰਲੀ ਤੱਰ ਤ/ .੭” ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀ ਆਵਾਜ਼ /ਵਲ/ ੮ ਲਹ/ਤਿਆਂ ਨੇ/ ੯ ਲ/ਸਿਸ਼ਟਰ ਟਾ ਛੱਟਾ ਭਰਾ 

ਪੰਨਾਂ ਪਿਵਾਂ /ਵਚ' /ਇਕਾ/ 



੪੬੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਬਹੀਰੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋਂ। 'ਹਮ ਜਿਵਾਏ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ' ਭਾਖੋ"। 
'ਜੋ ਜੀਵੈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜਿਵਾਏ'। ਯੋ ਬਹੀਰ ਸਭ ਆਖਤ ਜਾਏ॥੧੫੨॥ 
ਰਲ ਬਹੀਰ ਯੌ ਦਏ ਅਸੀਸ। 'ਹੁਇ ਸੁਦਾਰ ਯਹ ਬੀਸ। 
ਸਰਬ ਪੰਥ ਯਹ ਹੁਇ ਸਰਦਾਰ'। ਸਭ ਇਸ ਦੇਵੈ ਹਜ਼ਾਰ॥੧੫੩॥ 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਹ ਹੁਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ'। ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਹ ਲਹੌਰੈ ਪਾਇ'। 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਯਹ ਲਏ ਮੁਲਤਾਨ। ਕਹੇ, 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਔ ਕਾਬਲ ਤਾਨ੨ਂ॥੧੫੪॥ 
ਦਿਲੀ ਦੱਖਣ ਪੁਰਬ ਪਹਾਰ'। ਇਹੀ ਲਵੈ ਸਭ “ਕੁੰਟਾਂ ਚਾਰ। 
ਇਮ ਕਰ ਕਰੈਂ ਬਹੀਰ ਅਰਦਾਸ। ਲਗੇ ਗੈਲ ਸਭ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਖਾਸ॥੧੫੫॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਧਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਤੁਰੈ ਸਭ ਬਹੀਰ ਸੁ ਤਿੱਧਰ ਜਾਇ। 
ਆਦਰ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਕਰੇ, ਫਤ੍ਰੈ ਯੁਧ ਸਭ ਪਾਇ॥੧੫੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਸੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵੈ। ਲਗੇ ਦਿਵਾਨ ਤਹਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁਲਾਵੈ। 
ਲੈ ਸਲਾਹਿ ਤੌ ਤਿਤ ਵਲ ਧਾਵੈ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ (ਉਸੈ) ਪਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵੈ॥੧੫੭॥ 

ਅਥ ਬਿਰਾੜਨ£ ਐਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਬਖੇੜੋ 
(...ਤੋ ਬਿਰਾੜ ਬਹੁ ਚਾਵੜ ਕਰੈਂ, ਕਹੈ 'ਸਿੰਘ ਹਮ ਤੇ ਬਹੁ ਡਰੈ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਘੱਲੂਘਾਰੋ ਕਰਾਇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੜੇ "ਬਿਰਾੜਨ ਜਾਇ। 
ਫੱਟੇ ਥੱਕੇ ਬਹਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਗੁਜਰ ਕਰਾਇ॥੧॥ 
ਸਿੰਘਨ ਬਿਰਾੜਨ ਕੀ ਜਿਮੋਂ ਸੁਨਾਉਂ “ਬਿਗਰੀ ਬਾਤ। 
ਜਬ ਸਿੰਘ ਆਵੈ ਮਾਲਵੇ ਕਰੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਘਾਤਾ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਨਿਜ ਮਾਲ ਚੁਰਾਵੈਂ। ਸਿੰਘਨ ਪੁਦੇਸੀ ਤਕ ਖੋਹ ਖਾਵੈਂ। 

ਕੁੱਟ ਨਾਰਾ ਦੋਠ਼/ ੬ /ਏਕ ਨੁਰਲੀਰ ਜਾਤ, ਨਨ ਦਾ ਨੈਕਾਨ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੁਤਾਂ ਤੋਂ ਮੱਨੇਆ ਸਾਦਾ ਹੀ/ ਦਸਮ 
ਘਤਸ਼ਾਹ ਦੰ ਲੈਰਾਤਾਂ ਤੇ /ਫਸੋਸ /ਕਰਮਾ ਹੱਈਂ %/ (ਵੋ੪:- 7੪ਹ ਕ#-ਬੈਰ=਼ ਹੁਕਮ ਅਰਾਸ਼ਤ'- 
/ਸਫਰਨਨ/)/ .੭ ਲੱਲ /ਵਗਤ ਨਮ ੮ ਨਲ/ 

“ਏਥੇ ਨਨ੍ਹਾਂ ਕੌਰਾੜਾਂ ਦਾ ਨੰਕੌਤ ਹੈ ਓਹ ਆੰਮਿਤਧਾਰ//ਸੈਂਘ ਨਗੀਂ ਸਨ/ 
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ਸਿੰਘ ਸੁ ਉਨਤੇ ਟਲਤੇ ਜਾਂਹਿ। "ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਹਿ॥੩॥ 
'ਹਮ ਆਵਤ ਹੈਂ ਇਨ ਕੇ ਘਰੈਂ। ਇਨ ਸੋਂ ਬਨੈ ਨ ਤਦੀ” ਕਰੈਂ। 

__ਹੈ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਹਮਰੋ ਬਾਦ। ਇਨ ਸੋਂ ਚਹੀਯੈ ਹਮਹਿ ਸਵਾਦ'“॥੪॥ 
ਉਨ ਕੇ ਭਾਗ ਹੁਤੇ ਨ ਭਲੇ। ਨਾ ਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਚਲੇ। ਰ 
ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਟਕ ਦਈ ਬੁਧਿ ਮਾਰ। ਆਈ ਹੋਣੀ ਉਨ ਕਰਨ ਖੁਆਰ॥੫॥ 
ਕਿਸੈ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤ੍ਰਿਯਾ" ਤਕਾਵੈਂ। ਕਿਸੈ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਹਾਸੀ ਮਚਾਵੈਂ। 
ਬੁਲਾਵੈਂ' ਸਿੰਘ ਲੈ ਅੱਧੋ ਨਾਮ। ਕਹੈ 'ਛਡੋ ਤੁਮ ਹਮਰੋ ਗਾਮ'॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਤੋਂ ਥੇ ਬੁਰੇ, ਪਰ ਕਰੈਂ ਉਨ੍ਹੈਂ ਸੋ ਟਾਰ“। 
ਕੂਟ ਲੂਟ ਉਇ ਜੋ ਕਰੈ, ਤੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰ ਕਰ ਟਾਰ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਸਿੰਘ ਦੇਹਿ ਉਨ ਭਲੀ ਸਲਾਹਿ। ਕਰੈ ਮਸ਼ਕਰੀ ਉਲਟੈ ਰਾਹਿ। 
ਸਿੰਘ ਕਹੈ, 'ਲੇਹੁ ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ'। ਬੈਰਾੜ ਕਹੈਂ, 'ਅਗਜੋਂ 'ਲੇਹੁ ਅੰਦਾਹੁਲ'॥੮॥... 
ਕਹੈ, 'ਪਾਹੁਲ ਹਮ ਦਾਦੈ ਲਈ। ਹਮ ਤੈ ਨਿਕਲ ਕਹਾਂ ਅਬ ਗਈ?'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੰਘ ਤਬ ਚੁਪ ਕਰੈਂ', 'ਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਂਹਿ'। 
ਏ ਫਿਟਕਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰਾਜ ਕਹਾਂ ਏਹ ਪਾਹਿੰ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਕੀ ਰਹੈਂ। “ਅਬਲ, ਮਹਮੈ, ਭਗਤੁ ਬਹੈਂ। _. 
“ਬਿੱਝ, ਕਾਉਣੀ, ਦੋਡਮਤੀ ਮਾਂਹਿ। ਔਰ ਸੁ ਲਾਂਭੈ ਚਾਂਭ ਰਹਾਹਿੰ॥੧੧॥ 
ਚੜਿੱਕ, ਚੁਬਾਰੇ, ਘੋਲੀਏ ਤਾਕ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਔ ਕਾਂਗੜ ਲਾਕਾ। 
ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਔਰ ਟਿਕਾਣੇ। ਰਹੇ ਮੁਲਾਹਜੇ” ਨਏ ਪੁਰਾਣੇ॥੧੨॥ 
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਯੌ ਸਿੰਘ ਵਖਤ ਕਟਾਹਿਂ। ਦੁਖ ਬਹੁ ਸਹੈਂ ਸੁ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਾਹਿਂ। 
ਤੋਂ ਬ਼ਿਰਾੜ ਬਹੁ ਚਾਵੜ” ਕਰੈਂ। ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਹਮ ਤੇ ਬਹੁ ਡਰੈ'॥੧੩॥ 
ਹਮ ਹੈਂ ਜਗ ਮੇਂ ਬਡੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਹਮ ਸਮ ਜਗ ਕੋ ਸੂਰਾ ਨਾਹੀ। 
ਇਕ ਪਲ ਮੇਂ ਲੇਂ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ। ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਬਕੈਂ ਬ਼ਿਰਾੜ॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪੰਜ ਬਾਰ ਭਾਜੜ ਕਰੀ, ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਗਿਲਜਾਨ। 
ਕਦੇ ਬਰਸ ਕਦੇ ਦੁਇ ਬਰਸ, ਸਿੰਘ ਬਸੈਂ ਮਾਲਵੇ ਆਨ॥੧੫॥ 
5 ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਚ/ ੭ ਤਅਦ) ਲੁਲ% ਵਨਾਕੀ/ = ਐਲ-/ਮੈਲਾ% ਨਲ੍ਹਾ ਸਣਾਣੀ/ ੬ /ਏਸਤੂਰਮ ੫ ਟਾਲ 

(ਇੱਦ)/ ੬ ਤਕ ਤਾਨ? .੭ /ਲਹਾਜ਼/ ੮ ਝਮੂਲਏੈ/ “ਲਵੇ ਦੇ ਪਾਸਿ /ਮਡ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਜ ਵਾਰ ਤੌ ਸਣ ਪਰਵਾਰ। ਭਾਜੜ ਕਟੀ “ਬਿਰਾਨੈ ਬਾਰ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਉਨ ਤੇ ਟਲ ਜਾਹਿਂ। ਤਿਮ ਬਿਰਾੜ ਮੁਰਖ ਗਰਬਾਹਿਂ॥੧੬॥ 
ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਤਿਸ ਵੜ ਜਾਹਿ ਦੇਸ਼। ਤੁਰਕ ਨ ਸਕੈਂ ਕਰ ਤਹਿਂ ਪਰਵੇਸ਼। 
ਸਿੰਘਨ ਵਲ ਤੇ ਆਕੀ ਰਹੈਂ। ਆਗੈ “ਭਰਤ ਟਕੇ ਥੇ ਵਹੈਂ॥੧੭॥ 
ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭਏ। ਵੈ ਸ਼ੀ ਸਿੰਘਨ ਮਾਰਨ ਡਹੇ। 
ਕਹੈ ਬ਼ਿਰਾੜ, 'ਹਮ ਆਪੇ ਸੂਰੇ। ਹਮ ਸੋਂ ਲਰ ਕਬ ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ॥੧੮॥ 
ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੈ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਦੇ ਮੂੰਡ ਕੋ ਤੁਮ ਇਹਾਂ ਰਹਾਯੋ।' 
ਰਲ ਬੈਰਾੜਨ ਇਮ ਕਰ ਕਹਯੋ। 'ਸੱਦ ਤੁਰਕਨ ਤੁਮ ਇਹਾਂ ਮੁਵਯੋ'॥੧੯॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿੰਘ ਥੋਂ, ਢੰਡ ਕਸੇਲਨੱ£ ਵਾਲ। 
ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰ ਲੁਕੋ ਰਖੀ, ਕਹਿ, 'ਲਈ ਮਝੈਲਨ ਨਾਲ'॥੨੮੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋ। 'ਟਲੇ ਬਨੇ ਨ' ਯੌ ਠਹਿਰਾਯੋ। 
'ਭਏ ਬਿਰਾੜ ਅਬ ਬੇਈਮਾਨ। ਲਾਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇਖਨ ਤਾਨ'॥੨੧॥ 
ਉਨ ਤੇ ਲਏ ਕਬੀਲੇ ਕੱਢ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਦੀਨੇ ਛੱਡ। 
ਗੁਰੂ ਕੋਠੇ ਮੇਂ ਥੇ ਸੋ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ ਬਹਿਨ ਨ ਦਏ॥੨੨॥ 
ਨਿਕਲ ਬਿਰਾੜ ਗਿੱਲਨ ਲਏ ਵਾਰ”। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਭਏ ਗਿਲ ਸੁਖਕਾਰ”। 
ਬਿੱਝੂ ਕੀ ਤਿਨ ਟੰਮਕ ਬਜਾਯਾ। ਬਿਰਾੜਨ ਇਕ ਥਾ ਜਥਾ ਬਨਾਯਾ॥੨੩॥ 
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਪੜ ਸਿੰਘ ਅਕਾਹਿਂ। ਜੋ ਲਭੈ ਲੁਟ ਮਾਰ ਤਿਸ ਜਾਹਿਂ। 
ਇਮ ਭਯੋ ਸਿੰਘਨ ਬ੍ਰਾੜਨ ਬਖੇੜਾ। ਕਰੈਂ ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ ਨਿਤ ਵੈ ਭੇੜਾ॥੨੪॥ 
ਸਿੰਘ ਹੁਤੇ ਥੇ ਤਿਹ ਥਾਂ ਥੋੜੇ। ਸਿੰਘਨ ਕਿਮ ਕਿਮ ਰਖੇ ਰਾਤ ਘੋੜੇ। 
ਪ੍ਰਾਤ”” ਹੋਤ ਸਿੰਘ ਰਲੈ ਔਰ ਆਇ। ਤਬ ਲੀਨੋ ਕਿਛ ਠਾਠ ਬਣਾਇ॥੨੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋਂ ਬਿਰਾੜ ਫਿਰ ਨਹਿੰ ਟਲੇ, ਪੜੇ ਪਹਰ ਤੀਏ ਸੋਇ। 
ਪੀ ਸੁੱਖਾ, ਸਿੰਘ ਥੇ "ਖੜੇ, ਭਯੋ ਮੁਠ ਭੋੜੋ ਹੋਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਸਿੰਘ ਥੋ ਚੰਡੀ” ਪੜ੍ਹਤੋ। ਕੋਊ ਸਿੰਘ ਸੁਚੇਤੋ ਕਰਤੋ। 

$ ਸ਼ਮੰਤ/ ੨ /ਕੋਰਾਨੇ ਸੱਗਲ /ਵੇਚ/ = ਵੇਖ ਕੰ/ £ ਝਾਗੰ/ ੫ %ਮਲਾ (ਕਰ) ਭਰਦੇ ਸਨ/ ੬ ਕਲੋਲਾਂ ਟਾ/ 
੭ ਢਾੜ/ ੮ ਨਖ%/ ੬ ਨੱਠਭੰਤ, ਸੱਨ/ %੦ ਪੁਾਤਾਕਾਲ ਸ਼ਵੈਨਸ਼ਾਰ/ 55 ਝਲੰਤੇ ਹੱ (ਸਨ?/ $> ਲਾ 

ਈਂ ਵਾਰ/ 
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ਸੁਨਤ ਲੜਾਈ ਸਭ ਚੜ੍ਹ ਪੜੇ। ਕਰੈ ਮਜ਼ਾਖ ਵੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਖੜ੍ਹੇ॥੨੭॥ 
ਉਇ ਜਾਨੈ 'ਸਿੰਘ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈਂ। ਹਮ ਬੂਛੀਅਨ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਾਵੈਂ'। 
ਹਮ ਵਡਭਾਗ ਜੋ ਹਮ ਪਰ ਆਵੈਂ। 'ਮਾਰ ਬਰਛੀਅਨ ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਵੈ'॥੨੮॥ 
ਸਿੰਘਨ ਜਾਨਯੋ, 'ਹਮ ਲਭਯੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਲੈ ਹੈਂ ਬੰਦੂਕੇ ਬਰਛੀਅਨ ਮਾਰ। 
ਇਮ ਕਰ ਹੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲਨ" ਭਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਬਿਰਾੜਨ ਤਿਹ ਭੇੜ ਪਯੋ॥੨੯॥ 
ਉਇ ਚਾਹੈਂ, 'ਹਮ ਬੁਛੀ ਚਲਾਵੈ'। ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਅਨ ਸੋਂ ਅਗੈ ਗਿਰਾਵੈਂ। 
ਦੇ ਬਰਛੀ ਸੁਟ ਖਾਲੀ ਜਾਹਿੰ। ਮਾਰ ਗੋਲਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਖੁਹਾਹਿਂ॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉਇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਇਮ ਲਭੈਂ, ਜਿਮ ਲਵੈ ਬਟੇਰੋ ਬਾਜ। 
'ਰੋਜ ਰੋਜ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ, ਕਰੁ ਲੇਹੁ ਅਬੈ ਇਨ ਕਾਜ'॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਡੀ ਗਰਦ ਤੌ ਭਯੋ ਅੰਧੇਰੋਂ। ਤਹਿੰ ਨਹਿੰ ਸਿਵਾਪੈ ਮੇਰੋ ਤੇਰੋਂ। 
ਕਿਛਕ “ਛ਼ਲਕਨ ਸੋਂ ਪਹਿਲ ਮਾਰੈਂ। ਕਿਛਕ ਅਵਾਜਨ ਡਰ ਘੋੜੀਅਨ ਡਾਰੈਂ॥੩੨॥ 
ਕੌਨ ਸਕੈ ਤਬ ਬਰਛੀ ਸੰਭਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਗੈ ਬਿਰਾੜ। 
ਪੈਰ ਕਾਜ ਜਿਨ ਨੈ ਬਹੁ ਕੀਯੋ। ਤੇ ਤੋ ਲੈਗੇ ਅਪਨੋਂ ਜੀਯੋ॥੩੩॥ 
ਬਜਾਇ ਢੋਲ ਥੇ ਲੁੱਟਨ ਆਏ। ਲੂਕ ਗਏ ਝਾੜਨ ਢੂੰਡੈਂ ਨ ਪਾਏ। 
ਐਸੀ ਭਈ ਬਿਰਾੜਨ ਬਾਤ। ਬਚੇ ਸੁ ਯਾਂ ਤੇ ਆ ਭਈ ਰਾਤ॥੩੪॥... 
ਪੰਦਾਂ ਸੈ ਦਲ ਘੋੜੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਲਏ ਸੋ ਜੱਟ ਫੜਾਈ। 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਿਛੁ ਖੋਹੇ ਕਿਛੁ ਬਚ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਮੁੜੇ ਉਨ੍ਹੈ ਘਰ ਵਾਰ”। 
'ਮਾਰੋਂ ਸਵੇਰੋ ਆਨ ਤੁਮ', ਯੌ ਸਿੰਘਨ ਕਹਯੋ ਪੁਕਾਰ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਨੱਠ ਗਏ ਤਹਿੰ ਹੋਤੀ ਸਵੇਰ। ਪ੍ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਪਏ ਫੇਰ। 
ਦੇਖ ਸਿੰਘਨ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਪਰੇਂ“। ਨਠ ਕਰ ਮਨੁਖ ਕਿਤੈ ਜਾਇ ਵੜੇ॥੩੭॥ 
ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਘਨ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਬਿੱਝੂ ਕੀ ਭਈ। 
ਸਿੰਘਨ ਲੁੱਟ ਗੁਜ਼ਰ ਭਲ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਉਹਾਂ ਉਨ ਪਰੀ॥੩੮॥ 
ਖਾਲੀ ਘਰਨ ਤਹਿਂ ਸਿੰਘ ਵੜ ਬਹੇ। ਕਿਛਕ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘਨ ਕਟ ਲਏ। 
ਵਿਰਾੜ ਵੜੇ ਜਾਇ ਔਰਹਿ ਥਾਇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਰੀਦੇ ਵਾਇਂ॥੩੯॥ 

9 ਏੱਹਾਂ /ਲਿਆਂ ਤੱ? ੨ ੪ਹਾ ਲਾਹਿੰਦੋ/ = ਨਲਕਾਂ (ਨੱਲੰਆਂ ਦਾ ਲਛਤ)? ਨਲ਼/ # (ਘਰਾਂ /ਵਲ) ਫਾੜ 

5ਕ/ ੫ ੫ਏ ਹਏ/ ੬ ਵੱਲ ਤਰਫ/ 
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ਔਰ ਜੋਊ ਥੇ ਬਡੇ ਗਿਰਾਉਂ। ਸੋ ਹੁਇ ਬਹੇ ਫੇਰ ਇਕ ਥਾਉਂ। ਰ 
ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਕਿਤ ਲਗੈਂ ਸੁ ਆਇ। ਦਿਨੈ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਪਾਸ ਨ ਦੇਹਿ ਜਾਇ॥੪੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੈ ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਤੈਸੇ ਦਈ ਲਿਖਾਇ। 
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਜਿਮ ਭਈ, ਕ੍ਰਮ ਸੋਂ ਧਰੀ ਬਨਾਇ॥੪੧॥ 

ਸਾਖੀ ਦੂਜੀ ਬਿਰਾੜਨ ਕੀ 
(ਇਮ ਬਿਰਾੜ ਸਿੰਘਨ ਤੋ ਹਾਰੇ...) 

`__ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੇਰ ਬਿਰਾੜਨ ਸਭਨ ਮਿਲ, ਇਮ ਕਹਿ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 
'ਗਿਲਜਨ ਵਜਾ ਬਨਾਇ ਕੈ, ਪਰੈਂ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਧਾਇ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਗਿਲਜਨ ਲਖ” ਜਾਵੈਂ ਭਾਜ। 'ਲੂਟ ਲੇਹਿੰ ਹਮ ਉਨ ਸਭ ਸਾਜ'। 
ਸੋਊ ਵਜਾ ਤਬ ਬਿਰਾੜਨ ਬਨਾਈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਨ ਫੌਜ ਠਹਿਰਾਈ॥੨॥ 
ਤਚੋਪ ਨਾਰਨ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਲਾਹੇ। “ਜੀਨ ਪੌਸ਼ ਕਰ ਘੋੜਨ ਪਾਏ। 
ਲਾਲ ਖੇਸ ਨਿੱਜ ਉੱਪਰ ਲਏ। ਸਾਥ ਨੇਜਨ ਕੈ ਚੋਪ ਬੰਧਏ॥੩॥ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੈਰਕ“ ਜਿਮ ਉਚ ਕਰਾਏ। ਢੋਲ ਨਿਗਾਰਨ ਜਿਮੇ ਬਜਾਏ। 
ਮੁਹਰਖੈ£ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਰਹਤ ਥੇ ਖੜੇ। ਨਜਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਆਵਤ ਪੜੇ॥੪॥ 
ਉਨ ਨਠ ਭਜ ਆਇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦਲ ਨਠ ਤੁਰਯੋ ਨ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰ। 
ਕਈ ਕੋਸ ਭਜ ਗਯੋ ਬ਼ਹੀਰ। ਤੋ ਸਿਰਦਾਰਨ ਕਰੀ ਤਤਬੀਰ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਨ ਤਬ ਕਹਜੋ, 'ਖੜ ਅਬ ਕਰੋਂ ਸੰਭਾਰ।। 
ਧਰਤੀ ਓੜਕ” ਹਮ ਅਏ, ਕਹਾਂ ਪੜੈ ਕਾਬਲੀ ਪਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਅਬ ਨੱਠੇ ਅਗੇ ਜਾਵੈਂ। ਮਰੈਂ ਪਿਆਸੈ ਨੀਰ ਨ ਪਾਵੈਂ। 
ਲੋੜ ਈਹਾਂ ਹੀ ਅਬਹ ਖਲੋਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੈ ਸੋ ਕਛੁ ਹੋਇ॥੭॥ 
ਖੜ ਸਿੰਘਨ ਨੇਂ ਕਰੇ ਨਿਗਾਰੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਵਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਰੇ। 

9 ਨੈਲ/ਨੇਲੇਂ ਵਾਨ ਤਰਤੰਲਾ /ਨੈਰ/ 2 ਵੇਖ ਕ/ = /ਟਸਤੁੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਟਾ ਭੰਛਣ, /ਨੈਲ ਓਪਰ 
ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ' ਹੰਦਾ ਹੰ- ਛੁਲਕਾਰਨ # ਕਾਠ ਉੱਪਰ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਕ੪=੪ ੫ ਛਲੌਠੇ: ਛੰਟ ਝਡ/ 

੬ ੭ਰਲ: #ਹਣੇ ਰੱਲ ਹੱ #ਖੱ- (7) ਰਾਹ ਠੱਸਣ ਵਾਲੇ ਏਂ ਸਵਾਨ/ _-” ਅਕੰਓਲੇ /ਸਿਠ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ੪੭੧ 

ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਭੈ ਖੜ ਪਿਛੇ ਜੁੜੇ॥੮॥ 
ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਥੋ ਪਿਛੈ ਰਹਜੋ। ਸੋ ਖੜ ਮੁੜ ਸੰਗ ਬਿਰਾੜਨ ਖਹਯੋ। 
ਉਨ ਲਖ ਲੀਨ ਭੇਤ ਬਿਰਾਰ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਪੁਕਾਰ॥੯॥ 
ਸੁਨਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਰ ਦਯੋ ਹੱਲਾ। ਬ੍ਰਾੜਨ ਪੈ ਸੋਊ "ਭਯੋ ਨ ਝੱਲਾ। 
ਸੋ ਨਨ ਤੁਰੇ ਸਿੰਘ ਗੈਲ ਲਗਾਇ। ਕਿਛ ਫੜ ਲਏ ਕਿਛ ਗਏ ਵਗਾਇ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਲਏ, ਸੁਨਿ ਅਈ ਤਿਨ੍ੈਂ ਕੀ ਮਾਇ। 
ਲੀਨੇ ਪੁੱਤਰ ਛੁਡਾਇ ਉਨ, ਸਿੰਘਨ ਬਾਤਾਂ ਲਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਬਿਰਾੜਨ “ਪਰ ਰਹਜੇ ਬੈਰ। ਸਿੰਘ ਕਰੈ' ਨਹਿਂ ਤਿਨ ਸੰਗ ਖੈਰ। 
ਬਿਰਾੜ ਲਗੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਚਿਣਾਵਣ। ਲਗਯੋ ਖਾਲਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਣ॥੧੨॥ 
ਕੱਚੈ ਖੂਹਨ ਜਲ ਝਬ ਮੁਕ ਜਾਇ। ਬਿਰਾੜ ਨਨੈਂ ਛਡ ਸੋਈ ਥਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਬਿਰਾੜਨ ਨਿਕਲਨ ਤੋ ਦੇਹਿਂ। ਭੈਸ ਘੋੜੀ ਕੱਢ ਚੰਗੀ ਲੇਹਿ॥੧੩॥ 
ਇਮ ਬਿਰਾੜ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਹਾਰੇ। ਕਰਤੂਤ ਆਪਣੀ ਭਏ ਖੁਆਰੇਂ। 
ਕਿਸੈ ਜੁੰਮੈ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਿਕਾਵੈਂ। ਕਿਸੈ ਜੁੰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਾਕ ਠਹਿਰਾਵੈਂ॥੧੪॥ 
ਯੌ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਰੱਯਤ ਬਨਾਇ। ਫਿਰ ਉਨ ਹੀ ਘਰ ਡੇਰੇ ਲਾਇ। 
ਫਿਰ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਤੇ ਭਏ ਦਾਸ। ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੈ ਖਾਲਸਾ ਯੋ ਖਾਸ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੜੇ, ਉਨ ਕੌ ਠੀਕ ਬਣਾਇ। 
ਅਗੈ ਆਇ ਸੋਊ ਮਿਲੈਂ, ਘਰ ਅਪਨੇ ਲੇਹਿਂ ਉਤਰਾਇ॥੧੬॥ 
ਜੇ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਪੰਥ ਰਲੇ, ਸੋ ਤਉ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਪਿਤਾ ਤੇ, ਤੈਸੀ ਲਿਖੀ ਸੰਭਾਲ॥੧੭॥ 

ਸਾਖੀ ਕਪੂਰੇਦ ਬਿਰਾੜ ਕੀ ਤੁਰੀ 
(...'ਭਯੋ ਕਪੂਰੇ ਨਾਸ਼') 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਹ ਸਭ ਕਹੀ ਬਿਰਾੜਨ ਬਾਤ। 

$ ਲੱਲੇਆ ਨਾ /ਨਿਆ/ > ਵਰ ਪੈ /ਨਿਆ/ = ਕਪੁਰਾ /ਨੈਰਾੜ ਜੱਟ ਸ਼ਰਦਾਨ, /ਨੈਸ ਦੇ ਨਨ ਤੇ ਕਟਾ 
ਕੁਰਾ' ਆਲਾਦ ਹੈ ਕਲਗੰਹਿਰ ਨੀ ਤੱ' #ਨ੍ਤ ਛਕ ਕੇ ਕਪੂਰ /ਨੱਘ ਆੱਨਆ) ਸੰਨ 5੭੦੮ /ਵੋਚ 
ਮੰਨਣੀਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਪੁਨੇ ਨੂੰ ਟਾਂਨੀਂ ਲਾ /ਇੱਤਾ/ 



੪੭੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਫਾਹੈ ਭਯੋ, ਕਿਤੁ ਮੁਯੋ ਕਪੂਰੋ ਭਾਂਤ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਅਬੈ ਕਪੂਰੈ ਮੌਤ ਬਤਾਊਂ। ਜਿਮ ਭਯੋ ਬਚਨ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਊਂ। 
__ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਕੋਟਕਪੁਰੇ। ਮਿਲਯੋ ਕਪੁਰੋ ਦਿਲ ਕਰ ਉਰੇ'॥੨॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ, 'ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਪਿਆਚੇ। ਡੇਰਾ ਦਿਹੋ ਹਮ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮਝਾਰੇ। 
ਤੁਰਕ ਆਵਤ ਹੈ ਹਮਰੀ ਗੈਲੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਵਹਿ ਰਹੈ “ਨ ਟੈਲੈ॥੩॥ 
ਬਿਨਾ ਗੜ੍ਹ ਲੜ ਸਕਿਅਤ ਨਾਹੀਂ। ਲੜੈ ਸ਼ੇਰ ਭੀ ਬੇਲੇ ਮਾਹੀਂ। 
ਮੱਧ ਗੜ੍ਹੀ ਹਮ ਕੋ ਤੂੰ ਵਾੜ। ਤੁਰਕ ਲੜੈਂ ਈਹਾਂ ਜਾਵੈ ਹਾਰ॥੪॥ 
ਸਭ ਰੱਯਤ ਹੁਇ ਤੁਮਰੀ ਆਇ। ਤੁਹਿ ਦੇਉਂ ਮੈਂ ਬਡ ਦੇਸ਼ ਲਾਇ।' 
ਤਬੈ ਕਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। ਉਸੀ ਬਚਨ ਤੇ ਉਸ ਮਰਨ ਭਯੋ॥੫॥ 

ਦਰਰਾਂ॥ 

ਕਪੂਰੇ ਦਿਨ ਖੋਟੇ ਅਏ ਗਯੋ ਸਿੱਖੀਓਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇ। 
ਬੇਈਮਾਨੀ ਚਿਤ ਠਈ, 'ਮਤ ਗੜ੍ਹੀ ਲਏ ਗੁਰ ਖੋਹਿ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਕਪੂਰੈ ਐਸੀ ਕਹੀ। “'ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਬੰਦੇ ਅਹੀ। 
ਜੌ ਅਬ ਮੱਧ ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਵਾੜੈਂ। ਹਮ ਕੋ ਫੜ ਤੁਰਕ ਫਾਹੇ ਚਾੜ੍ਹੈ'॥੭॥ 
ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ! “ਅਬ ਕਯਾ ਮਰੈਂ ਨ ਫਾਹੇ ਚਾੜ੍ਹੇ। 
ਸਿਖੀਓਂ ਭੀ ਬੇਮੁਖ ਹੁਇ ਮਰੈਂ। ਤੋਂ ਭੀ ਤੂੰ ਫਾਹੇ ਚੜ੍ਹ ਮਰੈ'॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌਂ ਕਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਦਿਨ ਭਏ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਇ। 
ਜਿਮ ਚੜ੍ਹ ਫਾਹੈ ਸੋ ਮੁਯੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਓਂ ਬਤਾਇ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਾਕਮ ੧ਈਸਾਯੋ ਖਾਨ“ ਕਹਾਏ। ਮੰਜ ਰੰਘੜ ਤਿਨ ਕੋਟ ਬਨਾਏ। 
ਹੋਨੀ ਨੇੜੇ ਕਪੂਰੇ ਆਈ। ਦੀਏ ਘੋੜੇ ਉਨ ਈਸੇ ਮੁਲਵਾਈਂ॥੧੦॥ 
ਈਸੇ ਟੋਂਬੂ? ਉਸ ਦੁਆਬੈ ਕੀਆ। "ਲੈਣ ਦਾਮ ਵਹਿ ਪਾਰੈ ਥੀਆ। 
ਉਸੈ ਹੋਣੀ ਨੈ ਆਨ ਦਬਾਯਾ। ਉਸੈ ਪਾਪ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਯਾ॥੧੧॥ 
9 ਥੱਤੂਂ (ਸ਼ਰਧਾ-ਗੰਹਤ /ਦਲ ਨਲ਼)/ 2 ਟਲਦੇ ਨਟ? ੨ (/ਕੇਲ੍ਹ? /ਵੇਚ/ # ਕਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਾਹੇ ਝੜ ਕੇ 
ਨਗ ਰੰਗਾ? ੫ ਮੰਨਾ ਲਸਾਖਾਨ ਕੱਟਕਟੁ/ਰਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂਦਾੰ/ਏਲਾਕੇ ਦਾਨ/ਨਕਾਨਨ /ਜੈਲਾ ਨੌ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਫਾਨੀ 
ਏ ਕੈ ਆਰ /ਦੱਤਾ ਆ“ ੬ ਘੱਲ ਨਾਲ਼) -੭ ਹੱਡ ੮ %ਘਣੇ ਘੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੱਲ ਲੈਣ ਲਾਂ ਵੱਨਿਆਓ' ਆਰ 

ਦੁਆਬਾ /ਢਚਾ /ਨਆ/ "ਜਦ ਨਾਲਾ ਸਰਹੰਦ ਦਲਐਸ਼ ਲੀ ਦਾ/ਛਾ ਕਰਦਾ ਗੋਂਟਆ ਫੱਜ ਲੰ ਕੇ ਸੰਲ /ਵੋਚਾ 
4” ਤਾਂ ੭ਕਤਨਰਾ ਦੈ ਅਕਾਸ ਤੇ ਕਰਾ ਨਾਂ ਫੱਜਾ ਦੇ ਨਲ ਆ 7੫ਨਖਰ .- %ਹੀਲਂ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ੍ ੪੭੩' 

ਸੱਦ ਚੋਰ ਦਏ ਊਹਾਂ ਲਾਇ। ਲਈ ਮਾਰਿ ਸ਼ਾਹਿ ਦਰਬ" ਕਢਾਇ। 
ਸੋ ਬਹੁ ਪੁਗਟੀ ਸਿਰ ਉਸ ਆਈ। ਹੋਣੀ ਹੋਇ ਬੋਲੀ ਮੁਹਰਖਾਈ”॥੧੨॥ 
ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਇ ਖਾਲੀ। ਧਵਾਂ ਧਵਲ! ਧਰਤੀ “ਜਾਇ ਹਾਲੀ। 
ਸੋ ਈਸੈਖਾਂ ਪਕੜ ਮੰਗਾਯੋ। ਯੌ' ਕਹਿ ਕੈ (ਉਸ) ਫਾਹੈ ਚੜ੍ਹਵਾਯੋ॥੧੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ ੍ 

ਇਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਥੋ, ਫਾਹੈ ਮੌਤ ਹੋਇ ਯਾਹਿ। 
ਔਰ ਕਿਸੂ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਹਿੰ, ਸੋਊ ਫੁਰਿਓ ਆਹਿ॥੧੪॥ 
ਪਿੰਡ ਰੌਣੀਂ' ਮਧ ਉਸ ਟੰਗਯੋ, ਭਯੋ ਕਪੂਰੈ ਨਾਸ਼। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਬ੍ਰਿਧਨ ਕੈ ਪਾਸ॥੧੫॥ 

ਸਾਖੀ ਮੇਰੰਡੇ” ਕਤਲ ਕੀ _ 
(...'ਜੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਮਾਨੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਠਾਰਾਂ ਸੈਅ ਅਠਾਰਵੇਂ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਲ। 
ਲੂਟ ਬਿਰਾੜਨ ਕੇ ਤਬੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਖਾਲਸੋ ਰਾਲ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਸਿੰਘਨ ਆਯੋ। ਸਾਥ ਫੁਲਾਇਣ” ਸੋ ਲੈ ਧਾਯੋ। 
ਸਾਥ ਭਾਈਕੇ”"! ਲਏ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਥਾਈ॥੨॥ 
ਮਲੇਰ”? ਮਾਰਨ ਉਨ ਦਈ ਮਲਾਹੇ। ਪਠਾਣ ਮਲਵਈਅਨ ਬੈਰ ਸੁ ਥਾਏ। 
ਦੌੜ ਚੁਤਰਫੋਂ ਲੂਟ ਮਚਾਹਿਂ। ਮੁਲਕ ਮਾਰ ਉਨ ਤੁਰੇ ਅਗਾਹਿੰ॥੩॥ 
ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਸਰਹੰਦੈ ਦਾਇ'₹। ਦੇਖ ਬਾਗ਼ ਮੁੜ ਆਏ ਧਾਇ। 
ਹੁਤੀ ਫੌਜ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁ ਮਾਂਹਿ। ਸਿੰਘਨ ਭੈ ਤੇ '"ਨਿਕਸੀ ਨਾਂਹਿ॥੪॥ 
ਸਿੰਘਨ ਲੀਨੋ ਉਸ ਲਖ ਜ਼ੋਰ। ਭਯੋ ਖਾਲਸੋ ਔਰੈ ਤੌਰ। 
ਆਖੈ ਖਾਲਸੋ ਸਸੋ'“ ਦੁੜਾਯੋ। ਮਾਰਯੋ ਫਿਰ ਅਬ 'ਫਰੋ ਪਾਯੋ॥੫॥ 
9 ਰਕ% ਘਨ/ ੨ ਅੰਨੇ ਹੋਂ ਕ/ 2 ਧ੍ਰੂ# ਤਾਰਾ/ ੬ ਹਰਤਾ ਹੇਠਲਾ ਲਲਟ, /ਨਸ ਦੇ /ਨੈਂਨ ਓੱਤੇ ਹਰਤਾ 
/ਟਕਾੰ ਹੱਈੀਂ ਕਾਂਹਂਦੇ ਹਨ/ ੪ /ਹਲ ਜਾਏ ੬ ਜ੍ਤਾ/ਦਚ/ -੭ ਮਹੰਤ; /ਨੈਨ੍ਹਾ ਨੱਤ ਦਾ /ਲਕਾ /&ਡ, /ਨਲੱ 
ਦੇ ਗਾਂਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਾ ਤੇ ਮਨਾ ਦੋਂ ਠੰਘਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 3੭੦੪ 2 /ਵਚਾ ਆਤਾ ਨੁਜਨਾੰ ਲਾੰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੰਤ ਦੋ ਛੰਟੇ 
ਨਾ/ਹਲਜ਼ਾਂਦੇਆਂ ਨੰ ਫੜ ਕੇ/੪ਤ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਨਵਾਲ ਸਗਹੰਦਾ ਆਸ ਲਾ ਪੰਸ਼ ਕੱਤਾ.ਸੰ/ € ਅੰਤ 5੮9੮ 
(5੭੬5 &)/ €੯ ਨੁੜ (ਖ਼ਾਲਨਾ ਦਲ ਦਾ ਝੜ੍ਹਾਣੀ ਸ਼ਦਕਾ ਓੰਡਾੀ ਪੁੜ?/ 5੦ ਟੂਲ ਵੱਸ ਵਹੱਲਆਂ ਨੂੰ/ 
95 ਭਾਈ ਭਗਦੂ, ਭਾਈ ਲਾਂਹੇਲੇਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂਂ ਦੋ ਵੰਨ ਢੋਲ? 92੭ ਆਲ਼ੰਰ ਕੱਟਲਾ/ 5= ਵੱਲ? 55 ਨਾ 
/ਨੈਕਲੰ/ 9੫ ਸਹ #਼ਠਨੌਲ/ %੬ ਫੜ ਲਵੰ/ 
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ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਮੁਲਖੱਯੋ ਸਦ ਪੁਛੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਉਹਾਂ ਥੋਇ”। 
'ਦਸ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰਵਾਓ ਖਾਲਸੇ ਆਗੂ ਹੋਇ ਦਸੋਇ'”॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੜੁੰਏਂਵਾਲਾ ਅ ਸਲੰਦੀਵਾਲ। ਹੁਤੈ ਕਦੀਮੀ ਸਿੰਘਨ ਨਾਲ। 
ਉਨ ਦੋਇਨ ਮਿਲ ਇਮ ਗਲ ਕਹੀ। “ਦੁਸ਼ਟਨ ਸਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਰੰਡੋ ਅਹੀ॥੭॥ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹੈ ਫੜਾਏ। ਤਉ ਬਜੀਰੇ ਨੈ ਥੇ ਘਾਏ। ਰ 
“ਯਹ ਦੋਨਨ ਨੈ ਦਈ ਸਲਾਹਿ। 'ਮਾਰੋ ਯਾਹਿ ਅਬ ਛਾਡੋ ਨਾਂਹਿ'॥੮॥ 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਛੁ ਚਹੈ ਟਲਾਯਾ। ਗਿਲਜਨ ਢਿਗ ਕਰ ਚਹੈ ਸੰਕਾਯਾ'। 
'ਜੋ 'ਸੱਝ ਲੋ ਯਹ “ਤੁਟੈ ਨ ਗ੍ਰਾਮ। ਗਿਲਜੇ ਰਾਤ ਹੋਇ ਵਿਚ ਦਾਮ”॥੯॥ 
ਉਨ ਕੀ ਮੌਤ ਆਨ ਭਈ ਨੇਰੇ। ਕੌਨ ਸਕੈ ਉਨ ਹੋਣੀ ਫੇਰੇ। 
ਵਹਿ ਹੋਣੀ ਥੀ ਇਮ ਹੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲੌ ਬਹੀਰ ਭਯੋ ਓਧਰੇ ਚੱਲ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੋ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਤਿਤ ਤਤਬੀਰ। 
ਸਮੋ ਪਹੁਂਚਜੋ ਆਨ ਤੌਂ, ਮੋਰੰਡਨ ਰੰਘੜਣ ਅਖੀਰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤਿਸ ਹੀ ਰਾਹਿ। ਨਹਿੰ ਪਿਲਚਨ”” ਕੀ ਥੀ ਯੋ ਸਲਾਹਿ। 
ਘੜੂਅਨ ਵਾਰਨ ਫੇਰ ਚਿਤਾਰੀ। ਤੌ ਭੀ ਕਿਸੈ ਨ ਗਲ ਚਿਤ ਧਾਰੀ॥੧੨॥ 
ਸੋ ਲਖ ਗਯੋ ਜੁ ਦਲ ਥੋ ਭਾਰੋਂ। ਰਹਜੋ ਸੋਊ ਜੋ ਥਨੌਦ ਵਾਰੋ। _ 
ਕਰਨਹਾਰ ਨੇ ਸੋਊ ਕਰੀ। ਹੋਨਹਾਰ “ਕਬ ਜਾਤ ਸੁ ਟਰੀ॥੧੩॥ 
ਰੱਬ ਸਬੱਬ ਜੁ ਕਰਾਯਾ ਲੋਰੈ“। ਸੋ ਸਬੱਬ ਇਕ ਪਲ ਮੈਂ ਜੋਰੈ। 
ਕਿਛਕ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਭਏ। ਪਾਨੀ ਪੀਵਨ ਢਿਗ ਪਿੰਡ ਅਏ॥੧੪॥ 
ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਗਡਵੱਈ ਘਲਾਯੋ। ਜਾਇ ਗਡਵੇਂ ਉਨ ਖੁਹੈ ਘਤਾਯੋ। 
ਰਣ ਸਿੰਘ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਘੜ੍ਹਵੈਂ ਵਾਲ। ਪੀਵਣ ਪਾਣੀ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫੜੇ ਰੰਘੜ ਖੜੇ, ਉੱਪਰ ਬੁਰਜਨ ਸੋਇ। 
6 ਨਨ ਲ/ ੭ ਟਲ) =-# ਪੂੰਆਂ ਤੋਂ ਸਲੱਦ- ਦੱ ਨੌਤੇ ਦੇ /ਡਾਂ ਵਾਲ? ੫ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ: ਅਹਾ- 
ਦੁਸ਼ਟ: ਮਹਾਂ ਗੰਤਿਆਰਾ/ ੬ ਆਚ /ਦਤੇ ਸਨ) ੭ /ਲਨਹਾਂ ਦੋਹਾਂ //&ਡਾਂ ਵਾਲਿਆ? ਨੰ/  ਛਠ ਕਰਨ /7// 

#ਕੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਨ ੯ ਸਮ ਤਕ/ ੧੭ ਫਤਾਨ ਨਾ ਹੱਵ/ 55 ਏੱਡ ਝਣ ਕ/ 5੭ ਛਸਣ: ਇਲੜਣ 

5= ਥੰ#ਨ; ਤਨ: ਭਾਨਾ ਛੱਜ/ ੧੪ ਕਦੱ ਟਲਦਾੰਂ ੰ/ ੧੫ ਲੱਤੇ ਜਾ?/ % ਲੰਝ ਦੇੱਟਾ ਟੇ ਸਲੱਠ ਮਜਾ 

ਏਦਾ/ 
ਨਾ ਆ ਵਾਦ ਨਾ ਦਾ ਮਾਹ ਮਾ ਲੀ ਮਾ ਤਾ ਨਾ 
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ਦੇ ਦੇ ਗਾਲੀ ਬਹੁ ਬਕੈਂ, ਮਨ੍ਹੈ ਕਰੈ ਨਹਿਂ ਕੋਇ॥੧੬॥ 
'ਗਾਰੀ ਦੇਹਿੰ ਸੁ ਅਤਿ ਬੁਰੀ, ਵਿਚ ਗੁਰੂਅਨ ਸਿੰਘਨ ਮਿਲਾਇ। 
ਕਾਲਾ “ਰੱਸਾ ਸੀੜ ਕਾ, ਦਿਖਲਾਯੋ ਰੰਘੜ ਘੁਮਾਇ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕਹੈਂ, ਯਿਹ ਬਾਲਨ ਸੀੜ। ਭਯੋ ਪੁਰਾਨੋ “ਬਹੁਤ ਗਹੀਰ। 
ਅਬ ਹਮ ਬਾਲ ਨਵੇਂ ਦੇ ਜਾਵੋ। ਹਮ ਸੋਂ ਖੜ ਕੈ ਜੰਗ ਮਚਾਵੋ॥੧੮॥ 
ਲਾਨਤ ਤੁਮ ਕੋ ਲੜੋ ਜੁ ਨਾਂਹਿ। ਪਿਠ ਦੇ ਦੇ ਅਬ ਨਠੇ ਕਿਮ ਜਾਂਹਿ। 
ਤੁਮਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਹਮ ਪੁੱਤੁ ਮਾਰੇ। ਤੁਮ ਮਾਰਨ ਕੋ ਹਮ ਫਿਰੈਂ ਤਿਆਰੇ॥੧੯॥ 
ਤੁਮ ਹੋ ਜੱਟ ਹਮ ਹੈਂ ਰਜਪੁਤ। ਹਮਰੋ ਤੁਮਰੋ “ਆਦਿ ਨ ਸੁਤ।' 
ਘੜੂਅਨ ਵਾਲਨ ਯੌ ਸੁਨ ਲਈ। ਅਗਜੋਂ ਉਨ੍ਹੈਂ ਭੀ ਗਾਲੀ ਦਈ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਸੁਨ ਰੰਘੜਨ ਨੈ ਤਬੈ, ਦੀਨੀ ਛੁਲਕਾਂ ਚਲਾਇ। 
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਲਗੀ ਸੁ ਗੋਲੀ ਆਇ॥੨੧॥ 
ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਅਗ ਲਗੀ, ਵਖਤ ਪਹੁੰਚਯੋ ਆਇ। 
ਘੜੂੰਵੇ ਵਾਲਨ ਸਭ ਕਹੀ, ਭਾਂਬੜ ਦੀਓ ਮਚਾਇ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੜੂੰਵੈ ਵਾਲਨ ਆਖੀ ਵਹੀ। ਸੀੜ ਘੁਮਾਇ ਜੁ ਰੰਘੜਨ ਕਹੀ। 
ਗੁਰੂ ਪੁਤੂਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। “ਅਗਨਿ ਉਪਰ ਜਿਮ ਘਿੱਤ ਡੁਲ੍ਹਾਏ॥੨੩॥ 
ਸੁਨਤ ਪਾਸ ਤੇ ਸਭ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ। ਜਨੁ ਬਰੂਦ ਤਹਿੰ ਕੁੱਪੇ ਡੋਲ੍ਹੇ। 
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੋਖਤਾ ਆਈ। ਸਥਰੀ੯ ਉਨ ਦਈ ਤੁਰਤ ਬਜਾਈ॥੨੪॥ 
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ 'ਅਕਾਲੋ' ਬੋਲੈਂ। ਬਜਾਇ ਨਗਾਰੇ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਖੇਲੈ 
ਘੜੂੰਵੇ ਵਾਲਨ ਤਬ ਲਗ ਗਯੋ ਦਾਯੋ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਚੌਲੋ ਮਚਾਯੋ॥੨੫॥ 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪੋ ਸਿੰਘ ਘਲਾਯੋ। 'ਕਰਾਯੋ ਡੇਰਾ ਅਬ ਅਗੇ ਨ ਜਾਯੋ'। 
ਪਾਸ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸੁ ਪਹੁੰਚਜੋ। 'ਮਾਰੋ ਮੋਰੰਡੈ “ਅਬ ਬਨੈ ਨ ਸੋਚਯੋ'॥੨੬॥ 

5 ਨੱਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ਾਂ ਦੇਟ/ ੭ ਆਹ-ਡੂਸ ਦਾ ਗੱਸ਼ਾ/ ਤੇ /ਲੋਹ ਗੱਲਾ ਤਾਂ/ਨੈਰਾ ਲਾਲਣ ਟੰ/ £ ਲਹੁਤ /ਲਿਆਦਾ, 
#/ਧਕਾ/ ੫ ਲਰੂ ਤੱ ਹੀੰ ਠੰਜਾ ਨਹੀ ਸਰ ਨੀਂ ਨਲਦੀ/ ੬ ਸ਼ਲਕ, ਲੰਦੂਕਾਂ ਵਲੋ 7ਏਕਾਂ ਵਾਰ ਗੌਲੀਆਂ 

ਜਲਾਉਂਣਾ/ ੭ /ਨੈਸ਼ ਤਨ੍ਹਾਂ/ਨੋਲੇ ਨੇ ਅਨ ਉੱਤੇ 7੫6 ਪਾ /ਦਿੱਤਾ ਹੌਵੇ ਹੌਨ ਭਤਕਾ /ਇੱਤਾ/ ੮ ਠੱਲ; ਠੌਸ/ 

€ ਨਤਰੀ ਲਤਰੀ ਸਤਰ ਅਰਲਾਤ ਓਨ ਓੰਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੌੱਲਤ; ਛੱਟਾ ਨਗਾਰਾ (ਢੋਲ “- ਨੁਤਗਾੰ 
ਥਲੱਤ' -ਨ ੪ ਨਠਜ)?/ ਓਸ ਨੰ ਸ਼ਤਰਾੰ ਵਜਾ /ਦੱਤਾਂ-ਲੰਨਾ ਦਾ ਅੰਲਾਨ ਕਰ /ਇੱਤਾ/ 9੦ ਹੁਣ ਸੌਜਣਾਂ ਨਹੀ 

ਠਣਦਾ/ ਠਾਵ .ਦ-/ਵਚਾਨ ਕਠਨ ਾ ਸਾਂ ਨਹਾ? 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪੈ ਆਪ ਜਾ, ਤਹਿੰ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਇ। 
ਸਭ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਣਾਇ ਕੈ, ਹੱਲੋ ਦੀਓ ਕਰਾਇ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮੁੜ ਆਯੋ। ਸਾਥ ਨਕਈ" ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਯੋ। 
ਹੁਤੇ ਮੁਹਰੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਮੁੜੇ। ਮੁੜੇ ਸੁ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋ ਰਹੇ ਜੁੜੇ॥੨੮॥ 
ਆਯੋ ਘਨੱਯੋ ਸੁਨ ਸੋ ਵਾਜ। ਸਿੰਘ ਪੁਰੀਏ ਭੀ ਕਰੈਂ ਸੁ ਕਾਜ। 
ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਥੇਊ ਜੋਊ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨ ਕੋਊ॥੨੯॥ 
ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁਜੰਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ “ਮਨੀ ਸੁ ਚੰਗੀ। 
ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਵਾਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਏ ਖੌਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਕ੍ਰਚੱਕੀਏ ਭੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲੇ॥੩੦॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਸਾਹਬਜ਼ਾਦੇ ਇਨ੍ਹੈਂ ਨੇ ਦੀਨੇ ਥੇਉ ਫੜਾਇ। 
ਸਭੈ ਪਛਾਣ ਮੋਰੰਡੋ, ਪਰੇ ਚੁਫੇਰਯੋਂ ਧਾਇ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਮ ਜਲ ਰੁੜ੍ਹਤੋ ਨੀਚੇ ਆਵੈ। ਜਹਾਜ ਡੂਬੈ ਥੇ ਜਲ ਮਧ ਪਾਵੈ। 
ਲਹੈਂ ਮਰੈਂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋ ਆਵੈਂ। ਬਾਹਰ ਲੱਭੇ ਸੋ ਮਾਰ ਗੁਵਾਵੈਂ॥੩੨॥ 
ਆਕੀ” ਭਏ ਜੁ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਬਡੀ ਖਾਈ ਥੀ ਕੰਧ ਵਡ ਥਾਮ”। 
“ਭੇੜ ਪੱਟ ਹੋ ਅੰਦਰ ਖੜੇ। ਉਚੀ ਕੰਧ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਚੜ੍॥੩੩॥ 
ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਡ ਉਚੋ ਕੋਟ। ਇਤ ਗੁਮਾਨ ਕੀਓ ਰੰਘੜਨ ਜੋਟਾਂ। 
ਨਿਕਲਯੋ ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖਾਈ ਪਯੋ। ਅਗੈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਦਿਸੈ ਉਚਯੋ॥੩੪॥ 
ਤਬਹਿ ਸਰਦਾਰਨ ਇਮ ਠਹਿਰਾਈ। 'ਸਿਰਹੰਦ ਕੋਸ ਹੈ ਅਠ ਨੇ ਭਾਈ। 
ਮਤ ਦੁਰਾਨੀ ਈਹਾਂ ਪਰੇ ਆਈ। ਚਹੀਅਤ ਯਾਂ ਕੋ ਰਖਯੋ ਉਪਾਈ”॥੩੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚ ਕਹਜੋ, 'ਹਸਾਂ ਨੌ' ਇਧਰ ਖੜਾਹੁ। 
ਗਿਲਜਨ ਚਿੰਤਾ ਨਹਿ ਕਰੋਂ, ਮੁਰੰਡੋ ਮਾਰ ਖੁਲਾਹੁ'॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਇਧਰੋਂ ਜਿੰਮਾ ਆਹਿ ਹਮਾਰਾ।' 

#ਰਾਦਾਰ/ ੭ ਨੱਸ ਆਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ /ਮਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਚ ਪਵਨ ਕਰ ਲਣੀ/ ਤੇ ਬਾਗ ੪ ਸੰ 
ਸੇਲ? ੫ /ਠੋਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਝੂਟੇ ਆਰ 5/ ੬ ਨੱਟਾਂ ਨੇ ੱ ਨਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੰ) ੭ ਓਏ ਹੰਲਾ/ 

੮ ੬ਛਤਾਂਹ ਕਰ ਲੱ/ 
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ਇਮ ਕਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਤ ਵਲ ਗਯੋ। ਆਗੈ ਗਿਲਜਨ ਕੋ ਡਰ ਪਯੋ॥੩੭॥ 
'ਆਈ, ਆਈ' ਓਧਰ ਹੋਈ। ਹੁਤੋ ਦੁਵੱਲੋਂ ਡਰ ਤਿਹ ਸੋਈ। 
ਅਬ ਓਧਰ ਕੀ ਸੁਨੋਂ ਸੁ ਬਾਤ। ਕਹਜੋ, 'ਮੁਸਲੈ ਸਭ ਕਰੀਏ ਘਾਤ॥੩੮॥ 
ਬੋਦੀ ਵਾਲਨ ਦੇਖ ਰਖ ਲਯੋ। ਬਿਨ ਬੋਦੀਓਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਯੋ'। 
ਯੋ ਖਾਲਸੈ ਕਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਬਜਾਏ ਨਗਾਰੇ “ਹੋਇ ਚੌ ਪਾਸ॥੩੯॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਚੜ੍ਹਿਓ ਚਾਉ। “ਗੁਰ ਸੁਤ ਬੈਰੀ ਛ਼ਡਯੋ ਨ ਕਾਉ। 
ਫਿਰ ਕਰ ਖਾਲਸੇ ਹੱਲਾ ਕੀਓ। ਉਡੀ ਧੂੜ ਬਹੁ ਹਨੇਰੋ ਭਯੋ॥੪੦। 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਯੋ ਹੱਲਾ ਕੀਓ, ਦਜਿਮ ਲੰਕਾ ਉਪਰ ਲੰਗੁਰ। 
ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਈ ਆ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁਤੇ ਜੋ ਪਾਛੈ ਦੂਰ॥੪੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 
ਆਵਤ ਸਿੰਘਨ ਉਨ ਛਲਕ” ਚਲਾਈ। ਲਗੀ-ਅ-ਲਗੀਂ“ ਕਿਛ ਜਾਨ ਨ ਪਾਈ। 
ਦੁਕ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਛੱਲਕ ਕਰੀ। ਸੀਸ ਲਗੀ ਉਨ ਕੇ ਗਏ ਮਰੀ॥੪੨॥ 
ਖਾਈ ਦਿਸੈ ਅਤਿ ਛੋਟੀ ਸੋਇ। ਉਚ ਕੰਧ ਭਈ ਨੀਚੀ ਤੋਇ'। 
ਸਿੰਘਨ ਚਕ ਚਕ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਵੈਂ। ”ਬਿਨ ਪੌੜਨ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਤੇ ਜਾਵੈਂ॥੪੩॥ 
ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਟ ਰੰਘੜ ਬਹੁ ਦੀਨੇ ਮਾਰ। 
ਘੜੂੰਵੈਂ ਵਾਲ ਘਰ ਵੜੇ ਲੁਹਾਰ। ਲਏ ਹਥੌੜੇ ਉਨ੍ਹੈਂ ਸੰਭਾਲ॥੪੪॥ 
ਮਾਰ ਹਥੌੜ ਦਏ ਸਿਰ ਫੋੜ। ਰੰਘੜ ਮਾਰੈ ਸਿਰ ਕਰ ਜੋਰ। ਰ 
ਰੰਘੜਨ ਕੀ ਉਨ ਹੁਤੀ ਪਛਾਣ। ਪੰਚ ਟੋਲ ਕਰ ਮਾਰਹਿ` ਤਾਣ ॥੪੫॥ 

ਦਹਰਾ। 

ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨਾਮ ਉਨ ਬਡੇ ਮੁਕੱਦਮ" ਜੋਇ। 
ਜਿਨ੍ਹੈਂ ਫੜਾਏ ਆਪ ਥੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਇ॥੪੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੜੁੰਵੈਂ ਵਾਲਨ ਸੋ ਲਭ ਲਏ। ਹਥੋੜਨ ਸੋਂ ਉਨ ਪੁਤੁ ਮਾਰ ਦਏ। 
ਫਿਰ ਉਨ ਕੇ ਲਏ ਪੋਤੇ ਪਛਾਣ। ਉਲਾਦ ਛੋਡੀ ਨ ਉਸ ਕੀ ਜਾਨ॥੪੭॥ 
'ਬੁੰਸ ਘਾਤ ਉਨ ਰੰਘੜਨ ਹੋਈ। “ਕਿਮ ਬਚਨੀ ਥੀ ਉਨ ਕੁਲ ਜੋਈ। 
9 ਝਣਹਾਂ ਪਾਨ ਹ ਨਏ/ 2 ਗੁਨੂ ਸ਼ੰਹਿਲ ਦੇ ਤਰਾਂ (ਸ਼ੰਹਿਲਜ਼/ੰਦਆ?) ਏਂ ਵੰਨੀ/ = /ਨਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਕਾ ਉੱਤੇ 
ਹਨੂਆਨ ਦਾ ਝਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੰਤਾ ਆੰ/ ੪ ਲਲਕ, ਗੋਲਆਂ ਦਾ ਝਾਛੜ/ ੪ ਲੱਗਾ-ਨਾ-ਲੱਠੰ/ ੬ ਤਾਂ 
(/) ਓਹ/ .7੭ ੭ੰਤੀਆਂ ਤੰੱ/ਥੋਨਾਂ ਹ) ੮ ਲੰਨ ਨਲ /ਨੈਸ਼ਨਾ ਲਣਾ ਠਣਾਂ &/ ੯ #ਖੱਟ ਦੱਹਨਾੰਂ ਵੇਸ 

ਰਯ/ਤ ਆਹਰ ੭ਕਦਮ /ਨੈਕਦਾਨੈ-ਨਇ %%% ਪੰਨਾ>੭੭)/5੦ ਵੱਲ ਨਲ) 55 /ਨਵੇਂ ਹਰ ਸਾਹਿਲ 

ਦਾ ਝਚਨ ਨੰ ਇਨਾਂ ਰੰਘੜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਬਾਠ /ਨੈ ਠੱਘਤਾਂ ਦਾ ਸੜ ਨਾਲ਼ ਹੱਵੇਗੰ/ 
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ਸਾਹਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤ ਸੁਨ ਕੇ। ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ 'ਫੜਾਏ ਗੁਨ ਕੇ॥੪੮॥ 
ਤੋ ਥੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸ ਬਖਾਨੀ। 'ਜੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਮਾਨੀ'। 
ਉਨ ਕੀ ਜੜ੍ਹ ਤੌ ਰਹਨ ਨ ਪਾਈ। “ਦਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਨ ਬਚਨ ਪੁਟਾਈ॥੪੯॥ 
ਹੋਰ ਜੁ ਉਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਦਾਰ। ਮਾਰ ਹਥੌੜੇ ਸੋ ਦਏ ਮਾਰ। 
ਲੂਟਨ ਕੋ “ਕੋਊ ਪ੍ਰਿਥਮ ਨ ਪਯੋ। ਰੰਘੜਨ ਮਾਰਨ ਹੀ ਕੌ ਸਭ ਧਯੋ॥੫੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਦਿਲ ਗੁੱਸੋ ਘਣੇ ਲੀਨੀ ਤੇਗ ਉਘਾਰ”। _ 
ਬੋਦੀ ਵਾਲੋ ਛੋਡਿ ਕੈ ਔਰ ਦੀਓ ਸਭ ਮਾਰ॥੫੧॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਜੋ ਕੋ ਬਚਯੋ ਹਿੰਦੁਅਨ ਵੜ। ਇਮ ਕਰ ਉਨ ਕੀ ਰਹਿ ਆਈ ਜੜ੍ਹ 
'ਕਾਹਿ ਫੜਾਵੈਂ' ਬਾਲ ਬਿਚਾਰੇ'। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹੀ ਥੀ ਉਨ੍ਹਂ ਉਚਾਰੇ॥੫੨॥ 
ਜਿਨ ਨੇ ਕਹਮੋ ਥੋਂ 'ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਨੀ'। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹੀ ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਥੀ ਮਾਨੀ। 
“ਹਾਹ ਨਾਰੈ ਤੇ ਉਨ ਜਦ ਰਹੀ। ਵਾਂਗ ਮਲੇਰੀਅਨ ਉਨ ਭੀ ਕਹੀ॥੫੩॥ 
ਕੁਟਤ ਲੂਟਤ ਸਾਂਝ ਹੁਇ ਅਈ। ਇਤਿ ਸਬੱਬ ਬਹੁ ਜਾਨ ਬਚਈ। 
ਹਿੰਦੂਅਨ ਘਰ ਜੋ ਵੜ ਥੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਪਰੀ ਸੋ ਨਿਕਾਰਹਿ?” ਦਏ॥੫੪॥ 
ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਦੁਇ ਥੇ ਭਾਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ ਦਏ ਫੜਾਈ। 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਯੋ ਕਹਯੋ ਬਖਾਨੀ। 'ਨਹਿੰ ਰਹਿ ਮਾਨੀ ਨਹਿੰ ਰਹਿ ਜਾਨੀ'॥੫੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਾਰ ਮੁਰੰਡੋ ਖ਼੍ਰਸ਼ ਭਏ, ਰਹਯੋ ਰੰਗ ਬਡ ਲਾਗ। 
ਜੋਹੀਂ ਫੌਜੋਂ ਦੁਰਾਨੀਆਂ, ਸਿੰਘਨ ਭੋਗਯੋ ਭਾਗ॥੫੬॥ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨੀ ਸੁਨੀ ਤਿਤਨੀ ਕਹੀ ਬਖਾਨ। 
ਔਰ ਜੁ ਆਗੈ ਭੀ ਸੁਨੀ ਸੋ ਭੀ ਸੁਨੋਂ ਸੁਜਾਨ॥੫੭॥ 

ਲਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਖੱਤ੍ਰੀ ਲੂਟਯੋ 
(...ਰਾਜ ਮੰਗਯੋ ਕਬ ਕਿਸ ਨੈ ਦਯੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਲਵਨ ਦੁਆਬਯੋਂ ਖੱਤਰੀ, ਲਛਮੀ ਨਰਾਇਣ ਨਾਮ। 
ਸਿਰਹੰਦੀ ਫੁਜਦਾਰ ਕੋ, ਸੋ ਲੇਵਤ ਥੋ ਕਾਮ॥੧॥ 
9 ਡੜਾਉਂਣ ਦੇ ਨਤਾਨੇ (/ਸੱਟੇ ੭ਫਜੰ? ੨ ਗੁਰੂ ਨੀ ਦੇ ਝਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲਾਨੀਆਨ?) ਦਆਂ ਸਾਂ ਹਾੰ 
&ਟ /ਦੱਤਾਆਂ/ ਤ /ਕਸੇਂ ਹਿਲ ਨਾਂ ਕੱਤ ਲੱਟਣ ਲਣੰ # ਚੁੱਕ ਲਈ ੫ ਓੰਦੋਂ (ਸਾਨ?) ਆਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰੰਕਾਂ 

ਤ #ੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਗਾੱਂ ਅਨੰ.#/ ੬ ਹਾ ਦੇ ਨਆਠੰ/ ੭ ਕੱਫ /ਇਤ/ ੮ ਟੱਲਦੀਆਂ ਸਨ /;/ ਵੇਖਦੀਆਂ 

ਰਾਹ ਗਲੀਆਂ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਜੈਨੇ" ਥੋ ਭਯੋ ਦਿਵਾਨ। ਚੜ੍ਹਯੋ ਉਗ੍ਹਾਹੁਣ ਕਰ ਸੋਊ ਤਾਣ। 
ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਖਾਲਸੇ ਸੁਨ ਲਈ। ਤਿਸ ਪੈ ਦੌੜ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਕਈ॥੨॥ 
ਸੋ ਨੱਠਯੋ ਬਹੁ ਫੌਜ ਲੁਟਾਇ। ਬੜਯੋ ਕੁਰਾਲੀ ਕਿਛ ਕੁ ਬਚਾਇ। 
ਤਬ ਤੈ ਸਿੰਘਨ ਫਾਕਾ ਗਯੋ। ਲੁਟ ਕੁਟ ਖਾਲਸੋ ਸੂਦੋਂ” ਭਯੋ॥੩॥ 
ਲਾਇ ਸੱਟ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁਇ ਜਾਇੰ। ਜੋਹਤਾਂ ਜੈਨੇ ਦੂਰੋਂ ਰਹਾਹਿਂ। 
ਸਿਰਹੰਦੋਂ ਨਿਕਸੈਂ ਜੈਨਾ ਨਾਂਹਿ। ਮਿਲੈ ਨ ਪੈਸੋ ਮੁਲਕੋਂ ਤਾਂਹਿ॥੪॥ 
ਸਿੰਘਨ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਹਿ ਬਹੁ ਲਯੋ। ਉਸ ਫਿਰ ਪੈਸੋ ਕਬ ਕਿਨ ਦਯੋ। 
ਬਹੈ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ। ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੈ ਕਹਜੋ, 'ਤੂੰ ਖਾਲਸੈ ਹਮੈ ਮਿਲਾਇ। 
ਏ ਦੰਗੇ ਹਮ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਕਰੋਂ, ਮੁਲਖ ਆਪਨੋ ਲੇਹਿ ਲਿਖਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤਬ ਵਕੀਲ ਘਲਾਯਾ। “ਸਭ ਖਾਲਸੈ ਪੈ ਸੋ ਚਲ ਆਯਾ। 
ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਗਰੇ ਸੁ ਵਾਲ। ਜਿਨ ਜਾ ਆਖਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਵਾਲ॥੭॥ 
ਤਉ ਖਾਲਸੈ ਉੱਤਰ ਦਯੋ। 'ਰਾਜ ਮੰਗਯੋ ਕਬ ਕਿਸ ਨੈ ਦਯੋ। 
ਤੁਰਕਨ ਐਂ ਸਿੰਘਨ ਕਯਾ ਮੇਲ। ਬਰੂਦ ਅਗਨਿ ਕੋ ਜਿਮ? ਹੈ ਖੋਲ॥੮॥... 
ਹਮ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜ ਲਿਖ ਦੀਆ। ਖਾਲਸੈ ਦੇਇ ਭੇਟ ਸਿਰ ਲੀਆ'॥੯॥ 

ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਕਸੂਰ ਮਾਰਨ ਕੀ 
(...ਕਹੈ' 'ਮਾਰ ਕਬ ਹੋਗੁ ਕਸੂਰੇ') 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਮ ਨੀ ਅਲੀ ਨੇ ਅਨ ਲਅਲ ਹਲ 
ਆਕੀ ਹੋਤ ਲਹੌਰ ਤੇ ਆਈ ਪਠਾਣਨ ਹਾਰ॥੧॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ __ 

ਦਸਈ ਅਠਾਰਾਂ ਸਤਾਹ੍ਹੇ ਸਾਲ। ਡੇਰੇ ਕਰੇ ਗਿਰਦ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ। 
9 ਸੰਨ 8! /ਲੈਸ ਨੂੰ ਆਹਮਦਸ਼ਾਹ ਟੱਰਾਨਾੀਨੇਂ 9੭੬੧ ਈਂ /ਵੇਚ ਸਗਾਂਹਂਦ ਛਾ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਮਆ/ ਖਾਲਸਾ 
ਦਲ ਨੇ /ਏਸ ਨੂੰ ਮਨਹੇੜੇ /#ਡ ਘਸ਼ ਲੜਾਈ /ਵਜ਼ ਘਰ ਲੰਨ ਏਂ ਕਾਮ ਤੇ ੧%੬= ਈਂ #ਵਚਾ ਆਹਾ 

_ 2ਕਾਂਟਆ/ /ਏਸ' ਟਾ /ਨੈਰ ਤਾਰਾ /ਨੰ% ਆਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ. 2 ਫਟਦਾ/ 2 ਦੁੱਡਦੇ ਤਕਦੇ/ 
5 /ਨੈਕਲਦਾ ਨਾ/ ੪ ਸ਼ਰਲੱਤ ਖਾਲ਼ਸਾ/ ੬ ਲਾੜਾ ਆਲਾ /ਨੱਆ ਦਾ ਵਕਾਲਿ/ - /ਨਲ ਤਰਹ /ਨਵੇਂ/ 
੮ 5੮9੭ /#: (੧੭੬੦ ਈ)/ ੯ ਆਉਤ ਸਰਵਨ, ਸੰ #ਮਤਸਰਾ/ 
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ਬਸਾਖੀ ਨ੍ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਭਏ ਤਿਆਰ। ਅੱਧਾ ਦਲ ਭਯੋ ਬਿਆਹੋ" ਪਾਰ॥੨॥ 
ਪੰਜ ਮਿਸਲ ਥੀ ਉਹਾਂ ਰਹੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ, ਘਨੱਯੇ, ਸੁਕਰਚਕੀਏ, ਨਕਈ। 
ਭੰਗੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਥੋ ਉਹਾਂ ਰਹਜੋ। ਕਿਲ੍ਹੋ ਆਪਨੈ ਸੋ ਥੋ ਬਹਯੋ॥੩॥ 
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਪਹਰ ਤੀਜੇ ਆਵੈ। ਸੁਨ ਰਹਿਰਾਸ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹੋ ਸਿਧਾਵੈ। 
ਨਿਤਪੁਤਿ ਐਸੋ ਕਰਤ ਖਿਆਲ। ਬਚਸੈ ਮੀਂਹ ਭਾਵੈ ਵਗੈ ਵਾਲੇ॥੪॥ 
ਇਸੀ ਤੌਰ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਆਵੈ। ਸੁਨ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਡੇਰੈ ਸਿਧਾਵੈ। 
ਬੈਰ ਪਾਪ ਤਹਿੰ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ। ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ ਸਭ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋਇ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਦਿਵਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਦਰਬਾਰ। 
ਦਈ ਦੁਹਾਈ ਆਨ ਬਿਪ ਕਸੂਰੀਓ ਊਚ ਪੁਕਾਰ॥੬॥ 

ਬੀ .੬ ੧ 

ਉਚੇ ਬਿਪ ਯੌ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। 'ਖੋਹੀ ਕਸੁਰੀਅਨ ਮੇਰੀ ਨਾਰ। 
ਤੁਮ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ। ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਕੋ ਫ਼ਤੀ ਕਰਮ॥੭॥ 
ਤੁਰਕਨ ਕੀਨੀ ਜੁਲਮੀ ਭਾਰੀ। ਤੁਰਕਨ ਆਈ ਗਲਨੈ ਵਾਰੀ। 
ਮੈਂ ਆਯੋ ਖਾਲਸੈ ਸ਼ਰਨਾਈ।' ਯੌਂ ਕਹਿ ਕੈ ਫਿਰ ਦਈ ਦੁਹਾਈ॥੮॥ 
'ਯਹ ਦੁਬਾਰ ਛਡ ਔਰ ਕਤ ਜਾਉਂ। ਦਿਸੈ ਨ ਨੌਰ ਜਹਿੰ ਅਦਾਲਤ! ਪਾਉਂ'। 
ਦੁਬਾਰ ਅਗੈ ਸੁਟੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ। ਕਹੈ, 'ਮਰੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਲਵਾਰ'॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ, 'ਤੂੰ ਕਲ ਆਈਂ ਫੇਰ। 
ਲਗੈ ਦੀਵਾਨ ਜਬ ਖਾਲਸੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਰਹੁਰਾਸੈ ਕੇਰ'॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਿਨ ਅਗਲੈ ਫਿਰ ਖਾਲਸੋ ਆਯੋ। ਕਰ ਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਯੋ। 
ਟੇਕ ਮਥੋ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ ਆਣ। "ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਸੁਨੀਂ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ॥੧੧॥ 
“ਪੜ੍ਹ ਰਹਿਰਾਸ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸੈ ਭਈ। ਫਿਰ ਆਇ ਬਿੱਪ ਦੁਹਾਈ ਦਈ। 
'ਕਰੋ ਉਪਰਾਲਾ ਮੋਰਾ ਚੱਲ। ਮਾਰੋ ਕਸੁਰੈ ਬਨੈ ਸਭ ਗੱਲ॥੧੨॥ 
ਨਹੀਂ ਤੌ ਮਰੁੰਗੁ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਥਾਰੇ“। ਹੋਵਗੁ ਤੁਮ ਕੋ ਅਪਜਸਾਂ ਸਾਰੇ'। 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਪੁੱਛਾ। 'ਦਿਓ ਜੁਆਬ ਜੋ ਤੁਮ ਲਗੈ ਹੱਛਾ'॥੧੩॥ 
ਸੁਬਤ ਖਾਲਸੈ ਐਸ ਵਖਾਨਾ। 'ਤੂੰ ਸਭਹਿਨ ਮੈਂ ਆਹਿ ਸਿਆਨਾ। 

776/ "ਸਾਲ? ਟਾ /ਨੈਤਨੇਮ /ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੰ 
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ਅਪਨਾ ਉਨ ਕਾ ਲਖ ਲਿਹੁ ਤਾਣ'। ਤਬ ਫਿਰ ਬਿਪ ਨੇ ਕਹੀ ਵਖਾਣ॥੧੪॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤੇ" ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਦ ਪੁਛੇ ਸਿਆਨੈ ਲੋਇ। 
'ਹਮਰੈ ਉਨ ਕੈ ਜੋਰ ਕੌ, ਕਹੋ “ਪਰਤ-ਲੋ ਜੋਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਯਾਨਨ ਨੈ ਕਰਯੋ ਉਚਾਰਿ। 'ਉਇ ਆਟਾ ਹਮ ਲੁਣ ਬਿਚਾਰਾਂ। 
ਤੁਮ ਪੈ ਕੁਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਗਯੋ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ ਬਾਰ॥੧੬॥ 
ਔਰ ਮਿਸਲ ਜੋ ਹੈਂ ਈਹਾਂ ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਸਭਨ ਸੰਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਕਸੂਰ ਮਾਂਹਿ ਤੁਰਕ ਬਾਰਾਂ ਲਾਖ। ਗੜ੍ਹੀ ਬਾਰਾਂ ਵਸ ਹੈਂ “ਵਖ ਵਾਖ॥੧੭॥ 
ਕੋਟ ਖਾਈ ਤਿਨ ਖੂਬ ਬਨਾਈ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਪਾਂਤਿਂ ਚੜ੍ਹਾਈ। 
ਉਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੋਂ ਆਕੀ ਰਹੈਂ। ਕੋੜਪਤੀ ਬਜੀਰ ਦੁਇ ਅਹੈਂ॥੧੮॥ 
ਨਨ ਲਹੌਰ ਵਹਿ ਉਹਾਂ ਵੜੀ। ਆਏ ਮਰਹਟੇ ਤੌ ਰਹੀ ਤਕੜੀ। 
ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਇਨ ਕੀਓ ਖੁਆਰ। ਹਮ ਤੇ ਕਬ ਹੁਇ ਹੈ ਸੋ ਮਾਰ?॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਊਚੇ ਕਹੀ, 'ਯਹ ਅਬ ਹੋਗੁ ਜ਼ਰੂਰ। 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੌ ਮਰ ਰਹੂਗੁ, ਜੌ ਨਹਿਂ ਮਰੁਗੁ” ਕਸੂਰ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਭ ਖਾਲਸੈ ਯੋ ਕਹਿ ਦੀਆ। 'ਤੁਮਰੈ ਸੰਗ ਕਰੈਂ ਹਮ ਜੀਆ। 
ਇਕ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਹਮਰੀ ਬਾਤ। ਦਲ ਬਡੇ ਕੋ ਕਰ ਲਯੋ ਸਾਥ'॥੨੧॥ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੈ ਯੋ ਫਿਰ ਕਹਯੋ। 'ਕਬ ਦਲ ਆਯੋ ਬਡ ਕਬ ਯੋ ਭਯੋ'। 
ਬੋਲਯੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹਥ ਰਖ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। 'ਮਾਰੋ ਕਸੂਰ ਨ ਲਾਵੇ ਡੇਰ॥੨੨॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਾਨਾ ਜਿ ਹੋਗ ਬਨਾਯਾ। ਹਮ ਪੈ ਬਾਹਮਣ ਜੇ ਹੋਗੁ ਪੁਚਾਯਾ। 
ਲੇਹੁ ਦਰਬਾਰੇ ਗੰਥ ਅਵਾਜ਼ । ਦੇਉਗ ਬਚਨ ਹੋਣ ਕਾਜ ਅਕਾਜ'॥੨੩॥ 
ਸਰਬ ਘਨੱਯਨ ਕੈ ਦਿਲ ਆਈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਅਨ ਕੈ ਭੀ ਮਨ ਆਈ। 
ਨਕੱਈਅਨ ਨੇ ਭੀ ਆਫ਼ੀ ਮਾਨੀ। ਕਰਨਹਾਰ ਯੋ ਕਰਨੀ ਠਾਨੀ॥੨੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਬੈ ਕਹੇ ਖਾਲਸੋ ਰਲ ਤੁਰਜੇ ਲੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਅਵਾਜ। 

9 ਪੁਤਾਕਾਲ; ਸ਼ਵੌਰਸਾਰ/ ੭ ੱਕਾਂ ਨੂੰ/ = ਪਰਤਾ ਲਵੋ: ਲਾ ਲਵਂ/ # ਬੌਚਾਰੋ/ ੫ ਵੱਖ-ਵੱਖ) 
੬ ਪਕਤੀਆਨ! ਕਤਾਰ) .੭ ਮਰਨੌਗ; ਫਤਾਹ ਹੌਫੇਲਾ/ ਗਰ ਨੂੰਲ ਸ਼ਹੰਹਿਲ /ਵੇਚ' ਵਾਕਾ ਲਵ (ਅੱਧੇ ਵੱਲੋ 
ਖਾਲਸਾ /ਲੰਵੇ' ਹੀ ਕਠਟਾ ੭?/ 
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ਜੋ ਹੋਨੋਂ ਸੋ ਕਹੈਗੋ ਫਤੈ ਅਫਤੇ' ਜੁ ਕਾਜ॥੨੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਭ ਖਾਲਸੋ ਗਯੋ ਦੁਬਾਰ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਭ ਇਕ ਮਨ ਧਾਰ। 
'ਦੀਜੈ ਵਾਕ ਜੁ ਕਰਨੋ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਹੈਂ ਸਿਖ ਤੋਈ॥੨੬॥ 
ਕਸੂਰ ਮਰਨ ਕੀ ਦੀਜੈ ਅਵਾਜ। ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਨ ਕਾਜ'। 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਭ ਸੰਗਤ ਖੜੀ। ਟੇਕ ਮਥੋ ਕਿਛ ਭੁਇ ਪਰ ਪੜੀ॥੨੭॥ 
'ਤੂ ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ ਸਚੀ ਹੈਂ ਦੇਹ। ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਚ ਵਾਕ ਦੇਹੁ'। 
ਚਕ ਪਤਰੋ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇਖਾ। 'ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਕੋ ਆਯੋ ਲੇਖਾ॥੨੮॥ 

ਪਉੜੀ॥ 

ਪੰਜੇ ਬਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰਿ ਸਚਾ ਢੇਆ॥ 
ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਜਪਾਇਅਨੁ ਵਿਚਿ ਦਯੁ” ਖੜੋਆ॥ 
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ॥ 
ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦਾ ਫਿਰਿ ਪਾਇ ਨ ਮੋਆ॥ 
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਹੋਆ॥" 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਨ ਸੁਨ ਖੁਸ਼ ਭਏ, ਲਈ ਕਸੁਰ ਜਨੁ ਮਾਰ। 
ਕਰੈ ਨਗਾਰੇ ਜੈਤ“ ਕੇ, ਗੁਰ ਫਤ੍ਹੇ ਸੁ ਉਚ ਉਚਾਰ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਮ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਡੇਰਾ ਦੀਨੋ ਪ੍ਰਾਤ ਚਲਾਈ 
ਮਹੂਰਤ ਵਾਰ ਨ ਪੁਛਯੋ ਕੋਇ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਕ ਉਨ ਸੁਣਿਯੋ ਹੋਇ॥੩੦॥ 
ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਪਲੀ? ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਭਲ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ। 
ਆਇ ਰਲੀ ਉਹਾਂ ਮਿਸਲੈਂ ਚਾਰ। ਖਾਸ ਘੋੜਾ ਥਾ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ॥੩੧॥ 
ਲਿਖ ਚਿੱਠੇ ਚਾਰ ਤਰਫ਼ ਘਲਾਏ। "ਬੂਹਮ ਕਾਜ ਕੋ ਹਮ ਚੜ੍ਹ ਧਾਏ। 
ਜਿਸ ਕੋ ਹੈ ਖਾਲਸੈ ਕੀ ਲਾਜ। ਆਵੋ ਮਰਨੋ ਮਾਰਨ ਕਾਜ'॥੩੨॥ 
ਯੋ ਲਿਖ ਦੀਨੋ ਡੇਰੋ ਤੋਰ। “ਗੁਰੁ ਵਡਾਲੀ ਲਾਯੋ ਨੌਰ। 
ਉਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਇ ਪੰਜ ਕੁ ਰਲੇ। ਸਿੰਘ ਸੁਰਮੇਂ' ਦਿਲ ਕੇ ਭਲੇ॥੩੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਡੇਰਾ ਤੌਰ ਊਹਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਰਾਜੇ ਤਾਲ। 
9 ਆਫਤ ਦੇ ਅੱਲੇ /ਨੱਤ ਲਾਂ ਹਾਨ/ ੨ ਆਫਾਲ ਫਾਕ/ 2 ਹੱਲਾ/ ੬ ਏਫ; /ਵੈਧਾਤਾ/ ੫ /ਨੱਤ/ 
੬ ਪਾਤਾਕਾਲ ਸਵਰ ਵੌਲੋ/ .੭ /#ਪਨਾੰ ਸਾਹਿਲ, ਆੰਨ੍ਤਸਰ-ਲਾਹੱਰ ਦਾ ਸੜਕ ਉਤੇ ਡੱਢ ਕੁ “ਆਲ ਦੀ __ 
ਵੇਸ ਤ/ ੮ /ਟਕ ਝ਼ਾਹਮਣ ਦੇ ਕ#/ ੯ ਵਡਾਲਾ ਹਰ ਕੀ ਆੱਨ੍ਤਸਰ ਦੇ ਨੰਤੇ /ਛੇਹਰਟਾ ਤੱ # ਅਲ 
ਦੱਖੜ` ਤੇ ਆੱਥਤ ਹ/ “ ਪੰਨਾ 55੯੨, ਪੱਤੀ ੨. 
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ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ ਚਾਰ ਕੁ ਆ ਰਲੇ, ਭਏ ਸੁ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ॥੩੪॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਵੀ ਸਭ ਉਹਾਂ ਗਿਨੇ। ਬਾਰਾਂ ਲਖ ਥੇ ਉਹਾਂ ਮਿਨੇ। 
ਇਨ ਮੈਂ ਉਨ ਮੈਂ ਥੋ ਬਡ ਫਰਕ। ਯੋ ਸਯਾਨੇ ਲੋਕਨ ਜੀਯੋ ਧਰਕ॥੩੫॥ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੌ ਮਿਟੈ ਨ ਕਿਵੈਂ। ਉਸ 'ਜੀਵ ਧਰਾਵੈ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤਿਮੈਂ। _ 
ਜੌ ਫੌਜਨ ਵਲ ਦੇਖਨ ਕੁਰੇ”। ਕਹੈਂ, 'ਮਾਰ ਕਬ ਹੋਗੁ ਕਸੂਰੈ'॥੩੬॥ ਉਰ 
ਜੌ ਦੇਖੈ' ਫੌਜੈਂ ਕੇ ਸੂਰਾ। 'ਮਾਰ ਲਹੈਂਗੇ' ਕਹੈ' ਜ਼ਰੂਰਾ। .. 
ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਹੈਂ ਕਚਾਈ। ਪੱਕੇ ਕਹੈ, 'ਅਬ ਮਿਟੋ ਸੁ ਨਾਹੀ'॥੩੭॥ 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਲਰ ਹੈਂ ਆਇ ਆਗੇ। ਨਹਿ ਛੋਡੈਂ ਵਹਿ ਹਮ ਕੋ ਭਾਗੇ'। 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਪੰਥ ਭਜ ਨਹ ਜਾਊਗੁ। ਪ੍ਰਸ੍ਰਾਰਥਾਂ ਹਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜਾਊਗੁ'॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੂਜ਼ੀ ਲੋਕ ਤਹਿ ਇਮ ਕਹੈਂ, 'ਕੌਨ ਪੁੱਛੂਗੁ ਪੰਥ ਸਲਾਹਿ। 
ਮਾਰ ਪਊਗੁ ਜਬ ਵਲ ਅਗੋਂ, ਨੱਠ ਚਲ੍ਹਗੁ ਅਪਨੇ ਰਾਹਿ'॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੂਜੰਗੀ ਕਹੈਂ, 'ਦਈ ਗ੍ਰੰਥ ਅਵਾਜ਼। ਸੋਊ ਕਰੈਗੋ ਹਮਰੈ ਕਾਜ'। 
ਖਾਲਸੈ ਦਿਵਾਨ ਜਾਇ ਅਗਾਹਾਂ ਲਾਯਾ। ਤੁਰਜੇ ਕਸੂਰੋਂ ਸਿਖ ਇਕ ਆਯਾ॥੪੦॥ 
ਖਾਲਸੈ ਸੋਊ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ। ਪੁਛੀ ਹਕੀਕਤ “ਮੱਧ ਬਹਾਇ। 
'ਤੂੰ ਹੈਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੋ ਭਾਈ। ਦਿਹੋ ਸੱਚ ਸਭ ਬਾਤ ਬਤਾਈ॥੪੧॥ ਚ 
ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਕਯਾ ਕਰਤ ਅਵਾਈ'। ਕਯਾ ਕੁਛ ਕੀਨੀ ਉਨ ਤਕੜਾਈ। 
ਕਹਾਂ ਲੜੇਂ ਵਹਿ ਹਮਰੇ ਸਾਥ। ਹੋਗ ਸ਼ਹਰ ਮੈਂ ਸਭ ਚਲੀ ਬਾਤ'॥੪੨॥ 
ਤਬ ਉਨ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਯੌਂ ਬਾਤ। 'ਉਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਚਲੀ ਨ ਬਾਤ। 
ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਰਵੱਜੇ ਜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਾਤ। ਝੂਠੀ ਕਹੋਂ ਨ, ਪਹਿ ਸਿਖ ਭ੍ਰਾਤ॥੪੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੜ ਸਵੈ ਭੋਹਰੀਂ ਤਹਾਂ ਪਠਾਨ। 
ਓਇ ਗਮ ਨਹਿੰ ਕਰੈਂ ਖੁਦਾਇ ਕੋ, “ਸੁ ਨਿਕਸੈ ਸੰਝ ਪਛਾਨ॥੪੪॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

“ਰੋਜਨ ਕੇ ਦਿਨ ਉਨ ਕੇ ਆਹੀ। ਪੀਏਂ ਨ ਪਾਨੀ ਧੂਪ ਨ ਖਾਹੀਂ। 

ਚ ਤਸੱਲੀ ਕਰਟ; ਜੀ ਧਰਦਾ/ > ਕਹੰਠੈਗ, ਘਟ; ਤੁਛਾ/ ਤ ਪਰਲੰਪਕਾਰ/ 5 ਆਪਣੇ /ਵੇਚ /ਕਨਾ ਕੇ/ 
# #ਫਵਾਹ (ਨੱਕ ਕੰਹ ਕਾਹਦੇ ਹਨ)/ ੬ ਭਰਾ ਭਾਈ/ ੭ ਆਨ ਵੇਖ ਕੇ 2 /ਨੈਕਲਦੇ ਹਨ ਨੱਰਿਆਂ 



੪੮੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਐ ਮਨ ਮੈਂ ਵਹਿ ਰਹਿ ਮਗਰੂਰ। ਕੋ ਢੁਕ ਸਕੈ ਇਤਿ ਜੂਹ ਕਸੂਰ'॥੪੫॥ 
ਸੁਨਤ ਸਿੰਘਨ ਤਬ ਯੋ ਕਹਿ ਲਈ। 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਬ ਬਿਧੀ ਬਨਈ। 
ਰਖ ਰੋਜੇ ਵਹਿ ਨਿਰਬਲ ਭਏ। ਮਰਨੇ ਦਿਨ ਉਨ ਆਪੇ ਕਏ'॥੪੬॥ __ 
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਹਿਂ ਚਲ ਵੜੋਂ। ਚੁਪ ਕਰ ਤੁਰੋ ਨ ਖੜਕੋ ਕਰੋ। 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਨ ਖੁਲ੍ਹਾਵੋ, ਨ ਬਜਾਵੋਂ ਨਗਾਰੋ। ਰਾਹ ਨ ਛੇੜਯੇ ਮਤੁ ਹੁਇ ਪੁਕਾਰੋ'॥੪੭॥ 
ਗੁਰਮਤੋਂ ਖਾਲਸੈ ਥੋ ਯੌ ਕਰ ਲਯੋ। 'ਪਠਨਾਣ ਕਟੇ ਬਿਨ ਲੁਟਨ ਨ ਡਹਜੋ।' 
ਮੁਹਰੇ ਤੁਰੈਂ ਸੁ ਆਪ ਸੁਦਾਰ। ਜਿਮ ਕਰ “ਵਪਾਰੀਏ ਅਏ ਵਪਾਰ॥੪੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਕ ਇਕ ਦੁਇ ਦੁਇ ਹੁਇ ਖੜੇ, ਕਈ ਅਗਾੜੇ ਜਾਹਿੰ। 
ਕਈ ਉਤਰੈਂ ਕਈ ਹਟ ਬਹੈਂ, ਸੌਦੇ ਉਨਹਿ ਪੁਛਾਹਿੰ॥੪੯॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਇਕ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲ ਪਹਿਲੇ ਖੜੋ। ਦੁਇ ਗੜ੍ਹੀ ਆਇ ਪਿਛਲੇ ਵੜੇ 
ਇਮ ਕਰ ਗੜ੍ਹੀ ਕਈ ਮਲ ਲਈ। ਤੌ ਪਛਾਣ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਕਈ॥੫੦॥ 
ਤੌ ਕਿਵਾੜ ਵਹਿ “ਭੇੜਨ ਡਹੇ। ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਤੇਊ ਤਬ ਦਏ। 
ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਬਡੀ ਹਕਾਹਿ। ਤੋਂ ਲੌ ਪਹੁੰਚਜੋ ਸਭ ਦਲ ਆਇ॥੫੧॥ __ 
ਤੁਰਕਨ ਉਪਰ ਉਠੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਕਿਤਕ “ਬੰਦੂਖਨ ਸਯੋਂ ਦਏ ਗੇਰ। ___ 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੰਦੂਖਨ ਖੜਕੋ ਹੋਇ। ਉਠੇ ਭੋਰਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਜੋਇ॥੫੨॥ 
ਕਿਸ ਪਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸ ਪਹਿ ਨਾਂਹਿ। ਬਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਕਈ ਉਠੇ ਉਘਾਹਿ”। 
ਕਿਸ ਪੈ ਛੁਰੀ ਕਿਸ ਪੈ ਕਟਾਰੀ। ਦੂਰ ਗੋਲੀ ਸਿਉਂ ਸਿੰਘ ਦੇਹਿ ਮਾਰੀ॥੫੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ੍ 

ਜਿਨ ਪਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹਿ ਹੁਤੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਭੋਹਰੇ ਪਾਹਿਂ। 
ਜਿਨ ਕੈ ਤੀਰ ਬੰਦੂਖ ਥੀ, ਤੇ ਆਇ ਜੁੱਧ ਮਚਾਹਿਂ॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬੰਦੂਕਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਡੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਤੀਰਨਦਾਜ? ਕੌ ਵਹਿ ਲੇਂ ਮਾਰੀ। 
ਪਠਾਣ ਬੰਦੂਖ “ਕਰਤ ਸ਼ਿਸਤੋ ਰਹੈਂ। ਤੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਾਰ ਗਿਰਹੈਂ॥੫੫॥ 
ਜੋ ਪਠਾਣ ਫੜ ਆਇ ਤਲਵਾਰ। ਲੇ ਨੇਜਨ ਸਿਉਂ ਉਸ ਕੋ ਮਾਰ। 
ਇਕ ਥਾਂਇ ਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੂਯੇ ਥਾਂ ਅੜੈਂ। ਦੁਯੇ ਛੁਡਾਇ ਤੀਏ ਥਾਂ ਵੜੈਂ॥੫੬॥ 
ਤਬ ਹਟ ਸਿੰਘਨ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਰੀ ਕਤਲ ਊਹਾਂ ਪਠਾਣ ਬਿਚਾਰ। 

ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ? ੭ /ਵਉੰਪਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਠੇ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰਨ/ = ਝੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੋਂ/ # ਸੰਨ; ਰੌਲਾ/ ੫' ਭੰਦੂਕਾਂ 
ਨਾਲ? ੬ ਓ੫ਲਾਂਦੋ ਹੋਏ ਉ&ਘਦੋ-ਉੰਘਦੋ/ ੭ ਤਰ ਆਰਨ ਵਾਲੇ /ਨੋਸ਼ਨਲੰ/ ੮ /ਨੋਸ਼ਾਨਾ ਲੰਦੇ ਗਾਹਿਂਦੋ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੮੫ 

ਕਿਛ ਨੱਠੇ ਕਿਛ ਲਏ ਸੁ ਮਾਰੇ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰਮ ਸਿੰਘਨ ਸੁਵਾਰੇ॥੫੭॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਪਠਾਣ ਮਾਰ ਜਬ ਸਭ ਲਏ, ਕਰੀ ਖਾਲਸੈ ਛੂਟ"। 
ਪਰੇ ਚੁਤਰਫ਼ੋ' ਸਿੰਘ ਕੁਦ, ਲਗੇ ਕਰਨ ਤਬ ਲੂਟ॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਰਦਾਰਨ ਲਏ ਮਹੱਲੇ ਘੇਰ। ਵਿਚ ਹਵੇਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ੇਰ”। 
ਆਪ ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਹਟ ਬਡ ਮੱਲ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਦੌਲਤ ਭੱਲ॥੫੯॥ 
ਤੁੰਮਨਦਾਰਨ ਮਲ ਲਏ ਬਜ਼ਾਰ। ਭਰੇ ਭਕੁੰਨੇ ਘਰ ਬਿਸ਼ੁਮਾਰ। 
ਚੁਹੜੇ ਚੁਮਾਰ ਜਿ ਰਲ ਆਏ ਜੱਟ। ਲੈ ਗਏ ਵੈ ਪੁਰਸਾਰਨ ਖੱਟ॥੬੦॥ 
ਅਕੈ ਸੁਇਨੋ ਅਕੈ ਚਾਂਦੀ ਚੱਕੈਂ। ਮੋਤੀ ਚੁਨੀ“ ਡਾਰੈਂ ਕਚ" ਸ਼ੱਕੈਂ। 
ਕਾਂਸੀ ਪਿਤਲ ਕੋਈ ਨ ਲੇਹਿ। ਕਢ ਕਢ ਸਿਟੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੇਹਿ॥੬੧॥ 
ਲਏ ਤਬੇਲੇ ਸਰਦਾਰਨ ਘੇਰ। ਭੈੱਸਾਂ ਬੈਲ ਜੱਟ ਲੈ ਗਏ ਚੁਫੇਰ। 
ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ਔਰ ਕੰਮ ਪਇਆ। ਪਕੜ ਘੋੜਾ ਕਪੜੋ ਲਦ ਲਇਆ॥੬੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਿੱਛਕਾਂ ਭੂਪ” ਸੁ ਤਹਿੰ ਭਏ, ਗਏ ਭੁਪ ਸੁ ਭਿੱਛਕ ਹੋਇ। 
ਕਈ ਹਵੇਲੀ ਭਰ ਲਈ, ਦਲ ਲੁਟ ਰੱਜਯੋ ਥੋਇ॥੬੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰਾ 

ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਦਲ ਲੁਟਤੋ ਰਹਜੋ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇ ਮੁਲਕ ਬਹੁ ਪਯੋ। 
ਉਇ ਭੀ ਲਟ ਲੁਟ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਲੈ ਗਏ ਕੱਪੜ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਸੰਭਾਲ॥੬੪॥ 
ਫੇਰ ਸੁਨੋ ਅਬ ਬਾਮੂਣ ਬਾਤ। ਫਰਯਾਦ ਕਰੀ ਉਨ ਆਇ ਪਰਾਤ'। 
'ਅਪਨੋ ਕਾਮ ਤੁਮ ਖਾਲਸੋ ਕੀਓ। ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਤੁਮ ਚਿਤ ਨ ਧਰੀਓ'॥੬੫॥ 
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ, 'ਵਖਤ ਲੌਢੇ ਆਵੀਂ। ਲਗੈ ਦਿਵਾਨ ਵਿਚ ਆਖ ਸੁਣਾਵੀਂ। 
ਸੋਈ ਬਾਤ ਆ ਦਿਜ” ਨੇ ਕਰੀ। 'ਮੇਰੀ ਬਾਮੂਣੀ ਰਹੀ ਤੁਰਕ ਪੈ ਫਰੀ"॥੬੬॥ 
ਕਹਯੋ ਖਾਲਸੈ 'ਅਬ ਹੁਇ ਚਲ ਆਗੈ'। ਮਗਰੇ ਤੁਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁ ਲਾਗੈ। 
ਗਿਲਜਨ ਕੋਟ ਉਨ ਦਯੋ ਬਤਾਇ। "ਬਾਰ ਦੂਈ ਦਯੋ ਕਤਲ ਕਰਾਇ॥੬੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪਠਾਨ ਸੁ ਅਬ ਹੀ ਮਾਰ ਕੈ, ਬਿਪਨੀ' ਦਈ ਫੜਾਇ। 
ਜੈ ਜੈ ਕਰਤੋਂ ਸੋ ਗਯੋ, ਅਪਨੋ ਬਦਲੋ ਪਾਇ॥੬੮॥ 

9 ਖੱਲ ਦੇ/ਦਿਤੰ/ ੨ ਅਧਨ; ਤਾਲ/ = ਸਥੰਦਾਰਾਂ/ ੬ ਉੰਦਅ ਲਤਨ? ੫ ਅੱਤੀਆਂ-ਲੜੇ /ਨੈਰ ਦੇ ਗਾਂਹਿਣੰ/ 
£ /ਭੋਲ਼ਾਰੀ/ ੭ ਰਾਲ/ € ਪੁਾਤਾਕਾਲ ਸਵੈਰਸ਼ਾਰ/ €੯' ਲਾਹਮਣ/ ੧੦ ਫੜਾ (ਰਹ0/ 55 ਦੂਜੀ ਫਾਠ/ 

₹> ਡਾਹਮਣੰ “ਕੱਚ ਹੱਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ /ਵੇਚ ਮੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਟ ਦੋਣ/ 



ਸਾਖੀ "ਦਿਲੇਰਾਮੀਆਂ ਕੀ 
(ਸਤ ਧਾਰਨ ਕੇ ਭੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਸੈ ਮਾਂਹਿ ਇਕ ਔਰ ਹੀ, ਸੁਨੋਂ ਜੁਲਮ ਕੀ ਗੱਲ। 
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਜਿਮ ਵਧ ਘਣੇ, ਗਏ ਖੇਹ ਮੈਂ ਰੱਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸੁਨੋ ਇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਾਨੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਅਨ ਜਿਨ ਜੜ੍ਹ ਉਖੜਾਨੀ। 
ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਅਤਿ ਬਡ ਸੂਰੇ। ਜਿਨ ਸੋਂ ਲਰ ਕੋਊ ਉਤੂਜੇ ਨ ਪੂਰੇ॥੨॥ 
ਉਨ ਕੀ ਪਿਠ ਦੇਖੀ ਕਿਨ ਨਾਹਿਂ। ਮੱਲਯੋ ਕਾਂਗੜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾਹਿਂ। 
“ਸਤ ਧਾਰਨ ਕੇ ਭੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹ। ਲਾਕਰ” ਕਸੂਰ ਥੋ ਮੁਲਕ ਉਨ ਪਾਹਿ॥੩॥ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਹਿੱਸੋ ਚੁਹਾਰਮ। ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਮੱਲ “ਕਰੀ ਗੁਜਾਰਮ। 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂ ਇਨ ਫੜ੍ਯੋ। ਨਹਿੰ ਪਿਠ ਦੀਨੀ ਜਹਿੰ ਵਹਿ ਲੜਯੋ॥੪॥ 
ਯਹੀ ਗਜਬ ਥੋ ਉਨ ਪਰ ਪਰਯੋ। ਉਨ ਕੋ ਪੁਰਸ਼ ਨ ਢੂੰਡਤ ਲਭਯੋ। 
ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਭੋ ਜੋ ਕਹੀਐ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਧਨ ਤੇ ਅਤਿ ਡਰ ਪਈਐ॥੫॥ 

ਅਥ ਪੁਸੰਗ ਦਿਲੇਰਾਮੀਆਂ ਕਾ ਤੁਰਿਆ 
(...ਇਨ ਲਬ" ਬਹੁਤਨ ਪਤਿ ਗਵਾਈ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੇਗਮ ਹੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਸੋ ਤਿਨ ਹੋਤ ਦਿਵਾਨ। 
ਦਿਲੇਰਾਮ ਤਿਸ ਨਾਮ ਥੋਂ, ਵਿਚ ਲਹੌਰ ਬਡ ਥਾਮ“॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸ ਥੀ ਬਹੁਤੀ ਦਰਬੱ ਕਮਾਈ। ਇਕ ਥਾਂ ਰੋਕੜ” ਕ੍ਰੋੜ ਦਬਾਈ। 
ਔਰ ਉਪਰ ਥੀ ਗਿਣਤ ਨ ਕਾਈ। ਬਹੁਤ “ਲੱਖਨ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਥਾਈ॥੨॥ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਕਤਨ ਕੀ ਗਿਣਤ ਨ ਕਾਈ। ਸੁਨੋ ਸੁ ਉਨ ਸੋਂ “ਕੈਸ ਬਿਹਾਈ। 
ਕਾਬਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਆਵੈ। ਦਿੱਲੀ-ਪਤਿ” ਤਿਸ ਮੌੜਯੋ ਚਾਹਵੈ॥੩॥ 
ਕਈ ਬਾਰ ਇਮ ਭਯੋ ਹਕਾਮ। ਲਹੌਰ ਸੁਹੰਦ ਕੀਓ ਦੰਗੇ ਮੁਕਾਮ। 
ਤੁਰਕਨ ਕੀਓ ਤਿਹ ਸਿੰਘਨ ਬੁਰਾ। ਸੋਊ ਬੁਰਾ "ਸਿਰ ਸ਼ਹਿਰਨ ਪਰਾ॥੪॥ 

6 ਸੱਤ ਧਾਰਾਂ (ਚੱਟ) ਦੇ ਆਲ਼ਕ/ ੭ ਤਕ ਤਾਈ? = ਕੱਲਾੰ ਕੁਜ਼ਾਨੀ ਖਲ ਕੰਤ) ੭ ਲੱਤ; ਲਾਲਦ਼/ 
੪ ਲੜ ੬ ਧਨ ਦੱਲਤ/ -੭ ਨਕਈ/ ੮ ਲੱਖਾਂ ਰ/ਏਆਂ ਟੇ) ੯ /ਕਨੈਵੇਂ ਝੱਤ/ 9੭ /ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਾਟਲ਼ਾਹ/ 

35 ਗਾਂਹਰਾਂ (ਆਂਹਰਨਆ?) ਦੇ /ਸ਼ਚ /“ਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ? ਪਣਨ “ ਲਾਹਾ ਦੈ ਲੋਗਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ) 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੱਖਣ ਤੈ ਮਰਹੱਟੇ ਆਏ, ਕਰਨ ਸ਼ਾਹਿ ਸੋਂ ਜੰਗ। 
ਪਰਦੇਸੀ ਮਿਤ ਦਰਬ ਕੇ, ਭਏ ਲਹੌਰੀਏ ਤੰਗ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਰਹੱਟੇ ਤਲਬ ਨਿਬਾਬੋਂ ਲੇਹਿਂ। ਨਿਬਾਬ ਕਹੇ, 'ਲੇ ਲਹੌਰੋਂ ਦੇਹਿੰ'। _ 
ਇਸ ਡਰ ਲਹੌਰੋਂ ਟਕਾ ਨਿਕਾਰਾ”। ਸ਼ਾਹਨ ਕਸੂਰ ਮੇਂ ਬਹੁਤੋ ਡਾਰਾ॥੬॥ 
ਦਿਲੇਰਾਮ ਕੇ ਪੁਤ ਥੇ ਜੋਇ। ਤਿਨ ਭੀ ਟਕਾ ਕਸੁਰ ਦਯੋ ਢੋਇ। 
ਕੋਟ” ਟਕਾ ਉਹਾਂ ਪੁਜਯੋ ਨ ਪੂਰਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੇ ਤਿਹ ਗਏ ਊਰਨਾਂ॥੭॥ 
ਗਹਿਣੋ ਕਈ ਲੱਖ ਕੋ ਗਯੋ। ਥੋ ਅਣਗਿਣਤ ਨ ਲਿਖਣੋ ਅਯੋ। ਰ 
ਕਬੀਲੈਂ” ਭੀ ਉਹਾਂ ਦਏ ਘਲਾਇ। ਕਸੂਰ ਆਕੀ ਲਖ ਤਹਿਂ ਬਹੇ ਜਾਇ॥੮॥ 
ਸਮੇਂ ਕਰਤੇ ਕੋ ਐਸੋ ਭਯੋ। ਰਹਿਣੇ ਨਹਿੰ ਥੋ ਸੋ ਉਹਾਂ ਗਯੋ। 
ਸਾਥ ਲਿਜਾਣੇ ਥੇ ਉਸ ਕੇ ਪਰਾ ਣ। ਉਨ ਪਰ ਐ ਬਿਧ ਪਹੁੰਚੀ ਆਣ॥੯॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਵੇਲੀ ਦਿਲੇ ਸੁ ਰਾਮ ਕੀ, ਲਈ ਸੁ ਪਹਿਲੇ ਲੂਟ। 
ਖਬਰ ਸੁਦਾਰਨ ਜਬ ਭਈ, ਰਖੀ ਆਮ ਤੈ ਹੂਟ“॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਲੁਟੇਰੋ ਵੜੇ ਸੁ ਜਾਇ। ਤਿਨ ਤਹਿ ਲੀਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗਾਇ। 
ਕਿਨ ਝੋਲੀ ਕਿਨ ਮਗਰੀ£ ਭਰੀ। ਕਿਨ ਮੋਢੇ ਕਿਨ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ॥੧੧॥ 
ਕਿਨ ਚਾਂਦੀ ਕਿਨ ਸਇਨੋਂ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋ ਸੋ “ਅਯੋ ਅਘਾਯੋ। 
ਧਰ ਧਰ ਗਠਰੀ' ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਾਹਿਂ। ਕਈਅਨ ਤੇ ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਕਬ ਜਾਹਿੰ॥੧੨॥ 
ਤਬੈ ਸੁਦਾਰਨ ਯੋਂ “ਲਖ ਲਈ। 'ਇਹਾਂ ਦੌਲਤ ਕਿਤ ਇਕਨੀ ਪਈ'। 
ਹਾ ਖੋਹੀ ਕਿਛ਼ ਸੁਦਾਰਨ ਕਰੀ। ਇਮ ਸਿਰਦਾਰਨ ਕਿਛ "ਹਥ ਪਰੀ।੧੩॥ 
ਸੁਦਾਰਨ ਤੇ ਭੀ ਰਖੀ ਨ ਗਈ। ਫੌਜ ਸੁਦਾਰਨ ਪਾਸ ਨ ਰਹੀ। 
ਆਪੋ ਆਪ ਸੁ ਲੁੱਟਨ ਗਈ। ੧੧ਅਕੇਲਨ ਤੇ ਨਹਿੰ ਆਮ ਹਟਈ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਫੌਜ ਲੁੱਟ ਸਭ ਰਜ ਮੁੜੀ, ਪਾਸ ਆਈ ਸੁਦਾਰਨ ਕੇਰ”। 
ਦੱਬੀ ਘੁੱਟੀ ਜੋ ਰਹੀ, ਲਈ ਸੁਦਾਰਨ ਘੇਰ॥੧੫॥ 

9 /ਨੈਕਾਲ /ਨੇਆ, ਕੱਦ /ਨਿਆ/ 2 ਕਤ/ > &ਟ? ੪ ਟੱਡਰ-ਟੰਜ, ਲਾਲ-ਲੱਠੋ? & ਹਟਾ ਕ&/ ੬ ੫ੰਡ/ 
੭ ਨੀਨਿਆ ਹਇਆ/ ੮ ਨਠਤਨ? ਨੰਢਾ/ ੯ ਵੇਸ /#%/ 5੦ (/ਹੱਠ)? ਲੱਨ 95 /ਟਕੱਲੇ 6ਹ ਆਨ ਲੱਕਾਂ 

ਨੂੰ ਲੱਟਣ ਤੱ ਨਾ ਹਟਾ ਸਕ 9> ਦੇ (ਲਠਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨ?/ 
- - << ਦਾ ਦੇ ਦ===== =ਦਦ==== << -<----=ਦ- -<੮<--- 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਔ ਮਿਸਲ ਘਨੱਯੇ। ਕਰਤ ਡੇਰੈ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਵੈਯੇ”। 
ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਆਈ ਚੀਜ਼ੈਂ ਕਰੈਂ। ਇਮ ਕਰ ਉਨ ਬਡ ਮਤਲਬ ਸਰੈ॥੧੬॥ 
ਜਿਮ ਕਰ ਉਨ ਕੋ ਹੋਇ ਰਹਸੋ ਮੋਲ। ਸੋਊ ਸੁਨਾਊਂ' ਉਨ ਕੋ ਖੇਲ। 
ਘਨੱਯੇ ਕਾਨ੍ਹੇ ਗਾਉ ਜਿਮੀਂਦਾਰ। ਤੁਖਾਣ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਨਾਨਕਵਾਰ॥੧੭॥ 
ਇਮ ਕਰ ਇਨ ਉਨ ਬਨੀ ਥੀ ਸਿਆਨਾਂ। ਰਹੈ ਇਕੱਤਰ ਇਤੇ ਪਛਾਨ। 
ਦਿਲੇਰਾਮ ਕੋ ਪੁੱਤੂ ਬਡ ਜੋਊ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲੀਨੋ ਸੋਊ। 
ਉਸ ਕੋ ਮਾਲ ਜੋਉ ਬਚ ਪਰਯੋ। ਦੋਉ ਮਿਸਲ ਰਲ ਵਜਪਤਹਿ ਕਰਯੋ॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਕੜ ਮਾਰ ਉਸ ਦੇਇ ਦੁਖ, ਸਭ ਧਨ ਲੀਓ ਪੁਛਾਇ। 
ਜਿਸ ਦਸੈ ਤਿਸ ਫੜੇ ਤੁਰਤ, ਇਮ ਤਿਨ ਦੀਓ ਮੁਵਾਇ॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਧਰਯੋ ਧਰਾਯੋ ਉਨ ਕਢ ਦਯੌ। ਇਮ ਕਰ ਉਸ ਹੀ ਕੋ “ਜੀਉ ਗਯੋ। 
ਉਸ ਕੋ ਲਾਗੀ ਜਿੱਦ ਪਿਆਰੀ। ਦੀਨੀ ਉਨ ਕਢ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ॥੨੦॥ 
ਉਨ ਜਾਨ੍ਯੋ, 'ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੈ ਖਾਊਂ। ਕਿਮੈਂ ਜਿਵੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਕਮਾਉਂ। ਰ 
ਜਿੰਦ ਬਚੈ ਤੌ ਧਨ ਹੁਇ ਔਰ।' ਰਖੀ ਜਿੱਦ ਉਨਿ “ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੌਰ॥੨੧॥ 
'ਜਿੰਦ ਰਹੈ ਤੌ ਤੀਰਥ ਜਾਊਂ। ਜਿੰਦ ਰਹੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਮਾਊਂ'। 
ਜਿੰਦ ਰਖੀ ਉਨ ਇਸੈ ਬਿਚਾਰ। ਸੋ ਪਾਪਨ ਉਨ ਦੀਨੋ ਮਾਰ॥੨੨॥ 
ਜਿਮ ਉਨ ਮਾਰਜਯੋ, ਤਿਮ ਮੈਂ ਕਹਂ। ਦਗ਼ਾ ਕੀਯੋ ਜਿਮ, ਤਿਮ ਲਿਖਵੈਹੋਂ। 
ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਵਹੀ ਪਦਾਰਥ ਈਹਾਂ ਰਹੇ ਪਏ॥੨੩॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਫਿਰ ਕਹਜੋ, 'ਸੋ ਹਮ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਇ। 
ਜੋ ਸਬਹਨ ਮੈਂ ਅਤਿ ਘਣੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਖੋਂ ਉਨਾਇ'॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਯੋ 'ਤੋਹਿ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਪਨੀ ਦਿਵਾਨੀ ਤੂਧ ਸਿਰ ਧਰੂੰਗਾ'। 
ਉਨ ਕਹੀ, 'ਇਕ ਸੰਦੂਕੜੀ ਭਾਰੀ। ਮੱਧ ਪੌੜੀਓ' ਜੋਊ ਨਿਕਾਰੀ”॥੨੫॥ 
ਦਬਡੀ ਬਿੱਜ ਭਾਰੀ ਉਂਸ ਮਾਂਹਿ। ਕੱਢ ਅੜਾਈ ਕੋਠੜੀ ਤਾਂਹਿ। 
ਦੁਹੂੰ ਵਲ ਕੇ ਜਹਿੰ ਬਹੈ ਸਿਪਾਹੀ। ਸੋ ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਕਿਮ ਹਥ ਆਈ?॥੨੬॥ 

੧ ਓਹ/ ੭ ਜਾਣ-੫ਛਾਣ (7) ਸ਼ਾਂਡ/ ਤੇ ਜ਼ਲਤ ਕਰ /ਨਆ, ਦੱਲ /ਨਆ/ 2 ਜਾਨ /ਨੈਕਲਦਾ /ਇੱਲ 

4/ /ਕੋਸੇ ਨਾ /ਨੈਲੋਂ ਤਰੂਹਾ/ ੬ ਆਂ ਨੰ/ ੭ ਕੱਦ/ ੮ ਭਾਨ /ਠੈਲਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਆ ਆਲ਼-ਧਨ? 
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`_ਜੋਂ ਬਿਧ ਬਨੇ ਤੌ ਕਿਮੈਂ ਲਈਂ ਕੱਢ। ਔਰ ਵਸਤ ਭਾਵੈ' ਦਈ ਛੱਡ। 
ਹੈ ਬੇਗਮ ਕੋ ਉਸ ਮੈਂ ਗਹਿਣੋਂ। ਸੋ ਸਾਂਭੋ ਜੇ ਤੁਮ ਹੁਇ ਲਹਣੋ॥੨੭॥ 
ਏਹ ਜੁ ਸੰਦੂਖ ਜੇਵਰ ਕੇ ਧਰੇ। ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਖੋਂ ਤੋ “ਚੰਦ ਸੇ ਚਰੇ। 
ਖੂਬ ਜੁਆਹਰ ਜੜਤੀ ਬੇਸ਼“। ਲੇਤ ਮੋਹ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੇਸ॥੨੮॥ 
ਸੇਤ" ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਮ ਝਲਕੈ' ਤਾਰੇ। ਸੁਰਖ ਸੂਹੇ ਜਿਮ ਫੁੱਲ ਅਨਾਚੇ। 
ਪਮੋਰ ਕੰਠ ਜਿਮ ਨੀਲ ਸੁ ਝਮਕੈਂ। ਸਬਜ਼ ਸਰਪ ਜਿਮ ਸਬਜ਼ੇ ਚਮਕੈ'॥੨੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੈ ਉਸ ਕਹਜੋ, 'ਉਸ ਕੋ ਮਾਲ ਬਤਾਉ। 
ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਆਖ ਸੁਨਾਉ'॥੩੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਉਨ ਕਹੀ 'ਸਭ ਕਹੀ ਨ ਜਾਵੈ। “ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨ ਆਵੈ। 
ਦਸ ਬੀਸ ਹੁਇ ਤੋਂ ਦੇਹੁਂ ਸੁਨਾਇ। “ਹੈਂ ਸੈਂਕਰ ਉਨ ਚੀਜ਼ਨ ਨਾਇ॥੩੧॥ 
ਆਹਿ ਸੁਵਰਨ ਸਭ ਗਹਿਨਨ ਭਰੀ। ਬਹੁਤ ਜੜਾਉ ਕੰਮ 'ਸਾਦੈ ਗਰੀ। 
ਕਈ ਜੁਵਾਹਰ ਗਲ ਕੇ ਨਯਾਰੇ। ਕਈ ਨੱਕ ਕਈ ਕੰਨਨ”? ਵਾਰੇ॥੩੨॥ 
ਕਈ ਹਥਨ ਕਈ ਪੈਰ ਤਨ ਪੱਯੇ। ਕਈ ਜੜਤੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਇ ਦਿਖੱਗੇ। 
ਕਈ ਅੰਗੂਠੀ ਮੁਰਟਨ”' ਕੇਰੀ। ਬਾਜੂਬੰਦ ਔ ਜਿਗ੍ਹਾ ਘਨੇਰੀ॥੩੩॥ 
ਸੁਰਾਹੀ ਪਯਾਲੇ ਉਸ ਕੈ ਮਧ। ਸੂਰਨ ਘੜੇ ਜੁਵਾਹਰ ਕਈ ਵੱਧ। 
ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਤੁਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂ। ਤਬ ਪਤਯਾਊਂ ਜਬ ਅਖੀਂ ਦਿਖਾਊਂ'॥੩੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਵਹਿ ਆਖੇ ਮਾਲ ਬਡ, ਤਿਮ ਬਡ ਲੋਭ ਸੰਤਾਇ'। 
ਲੋਭ ਲਗੈ ਜਬ ਪੁਰਸ਼ ਕੋ, ਪਾਪੋਂ ਸੋ ਨ ਡਰਾਇ॥੩੫॥ 
ਸੁਨੀ ਜਬ ਵਸਤ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਨ। 
ਹੈਰਤ ਗਈ ਸ ਗੁੰਮ ਉਸ, ਬਦਲਤ ਭਯੋ ਇਮਾਨ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਬ ਕੰਨ ਪਰੀ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਗਨ ਜਿਮ ਲਰੀ”। 
ਸ੍ਰੇਨਾ" ਪਰ" ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੁ ਜ਼ਹਿਰ। ਬਿਨ ਬਡ ਗਾਰਰੂ”? ਮਿਟੈ ਕਿਮ ਲਹਿਰ॥੩੭॥ 
ਹ ਲੰਨ ਚੜ ਲਾਏ ਅੱਖਾਂ ਲੌਨਿਆ ਸਾਣ/ > ਬਹੁਤ) = /ਤਸ ਨੂੰ/ # /ਓਟ); ਸਫੇਦ? ੫/ /ਟਕਾ ਨਲ ਦਾ 
ਗ/ਹਣਾ/ ੬ ਕਾਲਲ਼ਾਂ ਤੇ /ਨੈਖਣ ਨਲ) ੭ ਸੈਂਕੜੇ ਹੰ ਇਨਹਾਂ ਫਲਤਾਂ ਦੋ ਨਮ ਹਨ? ੮ ਸੱਨੇ (ਦੇ ਗੱਗਣੇਆਂ 
ਨਲ)/ €੯ ਸਾਦਾ ਕਾਰੰਲਨੀ/ %੭ ਕੰਨਾਂ ਦਏ 55 (ਛਾ? ਮਰਵਾਲੰਦ ਅਤੰਆਂ ਛਾ/ ੧੭ (੨) ਨੰਨਹ-/ਨੋਠ 
ਦਾ ਗਾਂਹਣਾ/ ੧ਤ ਦੁਖਾਂ ਕਰੰ/ 96 ਲੜ ਲੜ ਨਈ) ੧੫ (ਸੰ ਸ਼ੋਣਤ-ਲਹੂ (ਵੇਖ - ਹਠ ਸਣ ਹੰਨੰ-ਝੰਡਾੰ 

੭)/ % ਘਠ; ਸਨਾੰਰ; ਏਹ/ 5੭ ਗਾਰੜੂ੍ ਸੱਪ ਦਾ ਗਹਿਰ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਵਾਈ ਟਾ ਜਾਣੂ: #ਟਰਾ/ 
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ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤਵੈ 'ਹੋਵੈਂ ਸਵਾਈ। ਸਗਵਾਂ' ਇਹ ਬਹੁ ਬਧਤੀ ਆਈ'। 
ਸੁਨਤ ਜਵਾਹਰ ਫਿਟ ਗਈ ਨੀਤ। ਤੁਟ ਗਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੩੮॥ 
ਕਦੇ ਬਹੈ ਕਦ “ਲੰਬੋ ਪਰਤ। ਕਦੇ ਤੁਰੇ ਕਦ “ਉਠਿ ਕੈ ਖਰਤ। 
ਲਗੀ ਅਚਵੀ ਕੰਪੈ ਉਸ ਦੇਹ। ਚਲਯੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪੈ “ਲੇਹਾ ਦੇਹਿ॥੩੯॥ 

ਜਾ ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੈ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਮ ਆਵਤ ਭਾਈ ਉਤਾਲ''। 
ਕੈ ਬਡ ਬਿਗਰਜਯੋ ਕੰਮ ਕੋ, ਕੈ ਬਡ ਨਿਕਸਯੋ ਮਾਲ॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਉਸ ਤੇ ਸੁਨੀ ਸਭੀ ਇਨ ਕਹੀ। 'ਬਡੀ ਚੀਜ਼ ਅਬ ਨਿਕਸ ਸੁ ਭਈ। 
ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਉਂਗੁ ਉਨ੍ਹਂ ਨ ਬਾਂਟ। ਜਿਹ ਬਿਧ ਰਹੈ ਦੱਸੋ ਸੋ ਠਾਟੱ॥੪੧॥ 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਆਂਖ ਚੁਰਾਈ। 'ਇਮ ਨਹਿ ਕਹਯੋ ਬਨੈ ਸੁਨ ਭਾਈ! 
ਹਮ ਨੈ ਉਨ ਨੈ ਨੇਮ ਕਰ ਲੀਏ। ਨੇਮ ਹਾਰੀ ਕਿਤ ਜੀਵਣ ਜੀਏ॥੪੨॥ 
ਧਰਮ ਹਾਰ ਜੋ ਦਰਬ ਕਮਾਯੋ। ਹੋਤ ਅਜਸ” ਐ “ਰਹਤ ਸੁ ਜਾਯੋ'। 
ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ 'ਮੈਂ ਟਰੋਂ ਸੁ ਨਾਂਹੀ'। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗਈ ਉਨ ਮਾਂਹੀ॥੪੩॥ 
ਮੈਂ ਉਨ ਦੇ ਕੈ ਜੀਵੇ ਨਾਂਹਿ। ਮੈਂ ਉਨ ਸੰਗ ਦੇਊਂ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਇ। 
ਪਹਿਲੇ ਹਵੇਲੀ ਅਸਾਂ ਸੀ ਰੋਕੀ। ਤੈਂ ਹੀ ਰਲਾਇ ਘਨੱਯਨ ਮੈਂ ਝੋਕੀ'॥੪੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਸੈ ਸਿੰਘ ਤਬ ਇਮ ਕਹਜੋ, 'ਅਬ ਹਮ ਜਾਨਤ ਯਾਹਿ। 
ਦਿਲੈ ਰਾਮ ਕੇ ਘਰ ਬਿਖੋ, ਏਤੀ ਪੜੀ ਬਲਾਇ'॥੪੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਹੁ ਸਮਝਾਯਾ। 'ਆਵਣ ਜਾਣ ਸੁ ਹੈ ਯਹ ਮਾਯਾ। 
ਆਪ ਘਨੱਯੇ ਬਹੁ “ਫੌਜਨ ਵਾਰੇ। ਇਕ ਹੀ ਰਲ ਸਭ ਜਟ ਹੋਹੁ ਸਾਰੇ॥੪੬॥ 
ਹਮ ਤੁਖਾਣ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਸਾਰੇ। ਸੌ ਹਿੱਸੇ ਜਟ ਹਮ ਤੇ ਭਾਰੇ। 
ਏਹ ਹਮ ਕੋ ਬਡ ਕਰੇਂ ਖੁਆਰੀ। ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਓ ਇਨ ਮਾਰੀ॥੪੭॥ 
ਵਹਿ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੀ ਦਿਨ ਗਯੋ। ਅਬ ਹਮ ਛੇੜ ਕੋ ਸੁਖ ਨ ਸਮੌਯੋ'। 
7ਹਮ ਕੋ ਰੱਖਣ ਦੇਹੁ ਇਹ ਮਾਲ। ਲੜ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲੋਂ ਸਭ ਪੰਥ ਨਾਲ'॥੪੮॥ 

5 ਸਠਂ/ ੭ ਲੱਲਾਂ #ੱਦਾ ਲੋਟਦਾ/ = ਓਇੰਠ ਖਲੱਟਾ/ # ਲੈਣ ਛੇਣ ਕਰਨ ਸੱਟਾ ਕਰਨ/ ੫ &ਤਾਵਲਨ੍ 

ਕਾਹਲਾੀਂ-ਕਾਹਨ) ਬੰਲੈਨ/ ੬ ਲਗ/ੱਤ, ਵੰਨ ਤਦਲੀਠ, ਨਾਹ/ .੭ ਝਦਨਨਨ ੮ ਮਰਯਾਟਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੌਨੰ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਖੈਂ ਮਾਲ ਅਬ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਖੋਂ ਪ੍ਰਾਣ। 
ਦੇਵੈਂ ਮਾਲ ਵੰਡ, ਲਰ ਮਰੋਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ॥੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੋਉ ਔਖੀ ਆਈ। ਉਵ ਜਾਇ ਧਰਮ ਔ ਇਵ ਜਾਇ ਭਾਈ। 
ਵਹਿ ਭੀ ਲਹਰ ਲੋਭ ਕੀ ਰੋੜ੍ਹਾ। ਭਾਈ ਰਖਯੋ ਔ ਧਰਮ ਉਨ ਤੋੜਾ॥੫੦॥ 
ਤੌ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਯਹ ਬਿਧ ਭਾਖੀ। 'ਲਈ ਨ ਪੁਗਟ ਗੋਪ” ਕਿਮ ਰਾਖੀ। 
ਦਿਲੈਰਾਮ ਸੁਤ” ਲੀਜੈ ਸਮਝਾਇ। ਮਤ ਵਹਿ ਉਨ ਕੋ ਦੇਇ ਬਤਾਇ॥੫੧॥ 
ਧਰਮ ਜਾਇ ਔ ਧਨ ਭੀ ਜਾਇ। ਓਇ ਲੇਵੈਂ ਫਿਰ ਦੰਗੋ ਕਰਾਇ।' 
ਇਤਨੀ ਸੁਨ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗਯੋ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਤ ਸੁ ਮਨ ਮੈਂ ਭਯੋ॥੫੨॥ 
ਉਸੈ ਜਾਗਤ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਲੈ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਯੋ ਬਹੁ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ। 
ਖੌਲ੍ਹ ਸੁ ਕੋਠੜੀ ਬੰਡਨ ਲਾਇ। ਲਈ ਸੰਦੂਖੜੀ ਇਨ੍ਹੈਂ ਉਠਾਇ॥੫੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਹੀ, 'ਹਮੈ ਯਹ “ਬੰਡ ਆਈ', ਛਲ ਬਲ ਬਾਤ ਬਨਾਇ। 
ਰੌਲੌ ਬੋਲੋ ਹੋਤ ਲੌ, ਡੇਰੇ ਦਈ ਘਲਾਇ॥੫੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਦੁਇ ਤਰਵਫੀਂ ਰੌਲੋਂ ਭਯੋ। ਘਨਈਅਨ ਕੋ ਦਲ ਲੜਨ ਅਯੋ। 
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਥੇ ਅਗੈ ਤਿਆਰ। “ਗੱਲ ਆਈ ਪਰ ਚਲਨ ਹਥਿਆਰ॥੫੫॥ 
ਤੌ ਔਰ ਪੰਥ ਬਿਚਾਲੇ ਆਯੋ। ਬਾਤਨ ਉਪਰ ਬਾਤ ਲੈ ਆਯੋ। 
ਕਹੈਂ ਘਨੱਯੇ, 'ਮੱਧ ਉਸ ਧਨ ਭਾਰੀ'। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਕਹੈਂ, 'ਕਿਛ ਨਿਕਲਯੋ ਨ ਕਾਰੀਂ॥੫੬॥ 
ਤਬ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ “ਵਿਚ ਬਾਤਨ ਆਯੋ। ਦਿਲੇ ਰਾਮੀਏਂ ਪਰ ਗੱਲ ਲੈ ਆਯੋ। 
ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੁਸ਼ਟੀ ਆਈ। ਦਿਲੇ ਰਾਮੀਏ' ਦੈਯੇ ਮਰਵਾਈ'॥੫੭॥ 
ਭਯੋ ਉਵੈਂ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। 'ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ॥" 
ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਨ ਉਨ ਦਿਲ ਆਈ। 'ਲਾਗੇ ਕਰਨੇ ਪਾਪ ਬਧਾਈ"॥੫੮॥ 
ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਇਮ ਚਿਤ ਆਈ। 'ਮਤ ਦਿਲੇਰਾਮੀਆਂ ਦਏ ਬਤਾਈ। 
ਧਨ ਜਾਏ ਔਰ ਪਤ ਭੀ ਜਾਈ। ਇਸ ਪਤ ਖਾਤਰ ਕੋ ਕਰੀਏ ਉਪਾਈ'॥੫੯॥ 
ਇਮ ਉਨ ਪਾਪਨ ਚਿੱਤ ਨ ਆਈ। ਇਨ ਲਬ ਬਹੁਤਨ ਪਤ ਗਵਾਈ। 
ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਧਨ ਘਰ ਰਾਖੈ। ਪੜੈ ਨਰਕ ਕੇਸੋ ਬਡ “ਨਾਖੋ॥੬੦॥ 

5 ਨ੫ਤ, ਛਘਾ ਕ&/ ੭ ੭ਤਰ/ = ਵੰਡਣ ਲੱਠੰ/ # ਵੰਡ /ਵਲ/ % ਲੱਲ ਲੜਨ-/ਡੜਨ ਤੇ ਜਲ ਨਣੰ/ 
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ਉਨ ਪਾਪੀ ਇਹ ਪਾਪ ਬਿਚਾਰਾ। ਜਿਹ ਸੁਨ “ਕੰਪਤ ਤਨ ਹੋ ਸਾਰਾ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਦ ਇਕ ਦਯੋ ਸਮਝਾਇ। 'ਮਾਰ ਦਿਲਰਾਮੀਏ ਤੂੰ ਕੰਗਨ ਪਾਇੰ॥੬੧॥ 
ਦਿਲੇਰਾਮੀਏਂ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਦੇਹੁ ਮਾਰ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਹੋਤ ਕੰਮ ਖੁਆਰ'। 
ਉਸ ਸਮਝਾਯੋ ਕੀਓ ਤਿਆਰ। 'ਦਹੀਂ ਪਾਇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਤਲਵਾਰ'॥੬੨॥ 
ਤੋਂ ਦਿਲਰਾਮੀਓ' ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ। ਉਸ ਕੋ ਆਖਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਇ। 
“ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਤੈਂ ਨ੍ਹਾਤੇ ਹੋਇ'। ਨੁਲ੍ਹਾਇ ਦੀਯੋ ਉਨ ਪਾਸ ਖਲੋਇ॥੬੩॥ 
ਨੀਵੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂ ਕਰ ਦਹੀਂ ਪੁਵਾਯੋ। ਥੈਂਚ ਤੇਗ ਉਸ, ਉਸ ਗਲ ਲਾਹਜੇ। 
ਇਤੁ ਬਿਤ੍ਰ ਕਰ ਦੀਓ ਭਜਾਇ। “ਕਹਜੋ, 'ਮਾਰ ਕੋ ਗਯੋ ਵਗਾਇ॥੬੪॥ 
ਐਸੋ ਪਾਪ ਉਨ ਬੱਜਰਾਂ ਕੀਓ। ਕਰਤ ਪਾਪ ਉਨ “ਕੰਪਯੋ ਨ ਹੀਓ। 
ਯਾਂ ਤੇ ਉਨ ਕੋ ਕਛੁ ਨ ਰਹਜੋ। ਧਨ ਭੀ ਗਯੋ ਔ ਧਰਮ ਭੀ ਗਯੋ॥੬੫॥ 
ਵਹੀ ਮਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਯੋ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੈ ਥੋਂ ਦਗੋ ਕਮਾਯੋ। 
ਸੁਨੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਚੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਲਿਖੀ ਸੁਧਾਰੇ॥੬੬॥ 

ਦਰਹਰਾ॥ 

ਬਹੁਤ ਖਾਲਸੇ ਧਨ ਲਭਜਯੋ, ਗਯੋ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟੀ ਸੁਨੀ, ਤਿਮ ਲਿਖ ਧਰੀ ਕਸੂਰ॥੬੭॥ 

ਸਾਖੀ ਦੁਆਬੇ ਕੇ ਰੋਕਨ ਕੀ 
(...ਮਾਰਯੇ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਲੁਟਯੋ ਉਸ ਮਾਲ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅੱਧੋ ਦਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਟੂਰ, ਟਪਯੋ ਬਿਆਸੇ ਪਾਰ। ਰ 
ਸੁਨੋ ਦੁਆਬਾ ਜਿਮ ਮਲਯੋ, ਹਤ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕਾਰਦਾਰ"॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 
ਖੱਤਰੀ ਦਿਵਾਨ ਥੋ ਬਿਸ਼ੰਭਰ" ਨਾਮ। ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤਿਸ "“ਲਿਸਾੜੇ ਧਾਮ। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੀ ਬੇਗਮ ਪਾਸ। ਹੁਤੋ ਦੀਵਾਨ ਸਭਨ ਮੈਂ ਖਾਸ॥੨॥ 
ਪਚੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਖੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਤੋਪ ਐ ਜੰਬੂਰਕ ਨਾਰ”। 
ਕਈ ਪਰਬਤੀ ਸੰਗ ਉਸ ਰਾਜੇ। ਉਨ੍ਹਂ ਮੰਗਾਏ "“ਲਰਨੇ ਕਾਜੇ॥੩॥ 
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ਅੱਧੈ ਖਾਲਸੇ ਦਈ ਸਲਾਹਿ। 'ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਕੀ ਓਰ' ਤੂੰ ਜਾਹਿ। 
ਹਮ ਬਿਨ ਲਰਨੈ ਜੋਗੇ ਨਾਂਹਿ। ਤੂੰ ਉਨ ਦੇਈਂ ਦੁਆਬਯੋ ਤਾਹਿ'॥੪॥ 
ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਤੁਰਿਓ ਗੈਲ। ਲੰਘ ਬਯਾਸ ਕੀਓ ਦ੍ਰਾਬੇ ਸੈਲ। 
ਮਗਰੇ ਡੇਰੋ ਉਨ ਦਯੋ ਪਾਇ। ਦਈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਘੂਰ ਘਲਾਇ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਘਲਜਯੋ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲਿੱਖ ਯੌ, 'ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਆਪ। 
ਜਾਹੋ ਦੁਆਬੋ ਛੱਡ ਅਬ, ਜੌ ਰਹੋ ਤੁ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਖਾਪ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਸਿੰਘਨ ਤਬ ਚੜ੍ਹ ਗਯੋ ਰੋਹ। ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਮਤੋ ਕੀਯੋ ਤੋਹ। 
ਮਾਰ ਖੱਤਰੀ ਮਲ ਲੇਹੋ ਰਾਜ। ਆਯੋ ਹੋਣ ਹੈ ਖ਼ਾਲਸੈ ਕਾਜ॥੭॥ 
ਪਹਿਲੋਂ ਟਕੇ ਮੰਗੋ ਯਹਿ ਕੋਲ। 'ਯਹਿ ਨਹਿੰ ਦੇਉਗ ਐ ਬੋਲਗੁ ਕਬੋਲ'। 
ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਨੈ ਯੋ ਲਿਖ ਦੀਓ। 'ਟਕੇ ਘੱਲ, ਜੋ ਰੱਖਣੇ ਜੀਓ”॥੮॥ 
ਤਬ ਇਨ ਅਗਜਯੋ ਦੀਓ ਜੁਆਬ। 'ਸਭ ਦਲ ਰਲਗਾ ਮੈਂ ਦੇਉ ਤਾਬ। 
ਨਿਕਲ ਦੁਆਬਕੋਂ ਜਾਹੋ ਕਹੂੰ ਔਰ। ਟਕੈ ਘਲਾਊਂ ਉਹਾਂ ਤੁਮ ਕੋਰ॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਨੇ ਲਿਖ ਘਲਜੋ, ਜੌ ਅਬ ਦੇਵੈਂ ਨਾਹਿੰ। 
ਕਾਢ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਅਸਾਂ, ਕਬ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਹਿ'॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਜੋ ਖਾਲਸੈ, 'ਤੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਇ। ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਰੀ ਨਹਿੰ ਮੋਹਿ। 
ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੋ ਹੁਤੋ ਕਰਾਰ। ਲੜੂੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ॥੧੧॥ 
ਯਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਦਈ ਤੁਮੇਂ ਕਰ। ਭਾਵੈਂ ਮਿਲ ਪਉ ਭਾਵੈਂ ਲਰ ਮਰ'। 
ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਕਹੀ, ਆਓ ਤੁਮ ਮਾਰਨ। ਹਮ ਕੋ ਕਹੋ 'ਤੁਮ ਆਪ ਸੰਭਾਰਨ॥੧੨॥ 

<, <<, 

ਮੈਂ ਆਯੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੰਭਾਰ। ਭਲੋ ਚਹੋ ਹੋਵੋ ਦ੍ਰਾਬੇਂ ਪਾਰ'। 
ਇਮ 'ਦੋਊ ਵੱਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰੈਂ। ਦੋਊ ਵਲ ਤੇ ਦੋਊ “ਨ ਟਰੈਂ॥੧੩॥ 
ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਆਯਾ। ਖਾਲਸੇ ਹੋਣੋ' ਭਯੋ ਸੁਵਾਯਾ'। 
ਉੜਮਿਲ ਟਾਂਡੇ ਢਿਗ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰੋ। ਕੀਯੋ ਸਿੰਘਨ ਸਯੋਂ ਚਹਿ ਭਟ ਭੇਰੋ॥੧੪॥ 

9 ਵੱਲ ਪਲੇ 2 ਨਸ਼/ 2 ਜਾਨ (ਨੇਂ ਲਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਂ ਲਚਾਓਾ 2?/ # ਕੱਲ/ ੫ ਤੀ ਆਸ ਹਾ ਸੰਠਲ/ 

੬ ਦਵੇ /ਨੈਰਾਂ/ ੭ ਨਾ ਟਲਦੇ/ £ ਵਾਗਾ/ ੯ ਟੱਡਾ 6=੪=- ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਨਤਨ= ਟ //ਡਾਂ ਦਾ /ਇਕ ਨਾਮ 

ਹੈ /ਨਆ ਹੀ/ /ਏਹ ਦੱਦੇ 7#ਤ ਦਨਹਾ ('ਗੱਨਿਆਨ੪ਰ) ਤਹਿਸੀਲ /ਵਚ /ਟਕਾ ਦੂਜੇ ਤੱ /ਲਕਾ ਆਭ ਦੀ/ਵੱਠ 

ਤੇ .ਆੱਲਤ ਹਨ) /ਇਲੇਂ ਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਵਰ (/ਲਲਤਾਨ ਅੰ) ਟਾ ਆੰਨਿੱਦ ਅਸਥਾਨ ਟ/ 



੪੯੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੀਨਾਬੇਗ ਕੈ ਮੁਏ ਤੇ, ਫੌਜ ਦੂਨੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰ। 
ਸੋਊ ਦੇਖ "ਗਰਬਤ ਭਯੋ, ਨਾਲ ਕੁੰਮਕੁ” ਰਲਯੋ ਪਹਾਰ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਉਨ ਖਬਰ ਮੌਗਾਈ। 'ਗਏ ਖਿੰਡ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਨ ਤਾਈਂ। 
ਡੇਰਾ ਲਈਏ ਉਨ ਕੋ ਮਾਰ'। ਸੋ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਮੋ ਇਤੈ ਬੀਚਾਰ॥੧੬॥ 
ਦਿਯੋ “ਟਿੱਡ ਜਿਮ ਉਨ ਦਲ ਤੋਰ। ਜਾ ਢੁਕਯੋ ਵਹਿ ਸਿੰਘਨ ਕੋਰ“। 
ਅਗੈ ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਥੋੜੇ ਕਾਰੀ॥੧੭॥ 
ਏਕ ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਉਨ ਮੋੜੇ। ਚਾੜ੍ਹ ਦੀਏ ਸਿਰ ਸਿੰਘਨ ਘੋੜੇ। 
ਸਿਰਦਾਰਨ ਸਿਰ ਖੜਖਾਈ ਮਾਰ। ਸੁਣ ਖੜਕੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰ॥੧੮॥ 
ਜਿਮ ਸੁਲਭੀਂ ਪਰ ਤਿਲਿਯਰ ਪੜੇ। ਮਾਰ ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਮੁਹਰੈ ਧਰੇ। 
ਤਦੇ ਬਿਸੰਭਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਾਰੀ। ਨੱਠੀ ਫੌਜ ਸਿੰਘਨ ਤੈ ਹਾਰੀ॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਘੋੜੇ ਛੋਡ ਤੌ, ਖੜ ਰਹਮੋ “ਰਣਭੁਮ ਮੰਝਾਰ। 
ਕਰ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘ ਆਇ ਪਰੇ, ਸਿਰ ਦੀਨੋ ਉਸੈ ਉਤਾਰ॥੨੦॥ 
ਮਾਰ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਜਬ ਲੀਯੋ, ਪਰੀ” ਫੌਜ ਮੈਂ ਲੂਟ। 
ਘੋੜੇ ਤੰਬੂ ਬਹੁ ਲੁਟੇ, ਮਾਲ ਭਰੇ ਲਏ ਉਠ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਜ਼ਾਰ ਬੀਸਕ“ ਉਠ ਘੋੜਾ ਰਲਾਯਾ। ਭਰਾ ਭਰਾਇਓ ਡੇਰਾ ਮਿਲਾਯਾ। 
ਬਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਘਨੀ। ਸੋਊ ਲੁਟੇਰਨ ਸਿੰਘਨ ਬਣੀ॥੨੨॥ 
_ਤੋਸ਼ੈਖਾਨੈ ਖਾਸ ਦਿਵਾਨ। ਜਿਨ ਢਹੇ ਆਯੋ ਚਕਯੋ ਉਠਾਨ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਹੀਨ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ। ਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਸੰਭਾਰੇਂ'₹॥੨੩॥ 
ਕਈਅਨ ਘੋੜੇ ਦੁਇ ਦੁਇ ਫੜੇ। ਇਕ ਛੱਡ ਮੰਦੇ, ਚੰਗਨ ਪੈ ਚੜ੍ਹੇ। 
ਕਈਅਨ ਕੇ ਹੱਥ ਪੜੇ ਹਥਜਾਰ। ਭਏ ਦਲਿਦੇਂ ਕਈ ਇਮ ਪਾਰ॥੨੪॥ 
ਤੋਪਖਾਨੋਂ ਕਿਨ ਚੱਕਜੋ ਨਾਂਹਿ। ਦਯੋ ਫੂਕ ਸੋ ਉਸ ਹੀ ਥਾਂਹਿ। 
'ਈ ਅਠਾਰਾਂ ਅਨਾਰੈ ਸਾਲ। ਮਾਰਯੋ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਲੁਟਯੋ ਉਸ ਮਾਲ॥੨੫॥ 

9 ਹੱਕਾਨਆ /ਨਿਆ/ ੨ ਮੱਦਟ ਵਾਲਾਂ ਛੱਜ/ = ਪਹਾੜ/ # /ਟੱਤਾੀ ਦਲ ਵਾਨ/ ੫ ਕੌਲ ਨੇਤ ੬ ਸਲ੍ਭ, 

੫ਤੰਨ, ਭਮਕਤ, /ਟਂਡਾ (ਵੇਖ - ਨਮ਼ਨੇ ਦਲ ਸਮ ਸਲਭ ਕੇ'- ਹੇ. ੫: ਼ੁਰਜ// ੭ ਲੰਨ ਏਂ ਮੰਦਾਨ /ਵੋਚ/ 
£ ੫ਈ ਪਉ ਨਈ ੯ ਵੀਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਨ/ %੭ ਮੰਡਲ ਲਏ) 55 ਸੰਮਤ ੧੮੧੮ (੧੭੬5 ਈੀ-)/ 



ਆਗੇ ਮੁਲਖ ਮੱਲਨ ਕੀ ਸਾਖੀ ਤੁਰੀ 
(ਐਸੀ ਭਾਂਤ ਭਯੋ ਮੁਲਕ ਸੁ ਮੱਲ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਮ ਹੁਤ ਥੋ ਖਾਲਸੋ ਮਿਥ ਤੁਰਯੋ ਕਰ ਬੁੰਗੇ ਅਕਾਲ ਅਰਦਾਸ। 
'ਜੌ ਜਹਿੰ ਰੱਯਤ ਆਇ ਮਿਲੈ, ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਉਸੈ ਸਿੰਘ ਪਾਸ'॥੧॥ 
ਡੇਰਾ ਲੁਟਤੌ ਸਿੰਘ ਮੁੜੇ, ਪੜੇ ਸੁ ਮੁਲਖਹਿ ਦੌੜ। 
ਜੋ ਜਿਸ ਜਾਗ੍ਹਾ ਵੜ ਬਹਯੋ, ਕਢਯੋ ਨ ਤਿਨ ਇਸ ਠੌਰ"॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸੈ ਪੈਰ ਜਹਾਂ ਕੋ ਪੜ ਰਹਯੋ। ਕਿਸੈ ਨਿਕਾਰਤ” ਨ ਕੋਉ ਭਯੋ। 
ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਖ” ਛੋਟੇ ਵੜੇ। ਵਡ ਸ਼ਹਿਰਨ ਸਿਰਦਾਰ ਵਡ ਖੜੇ॥੩॥ 
ਕਿਨੈ ਸਾਕ ਕਿਨ ਸਯਾਨ ਕਢ ਲਈ। ਕਿਨੈ ਰੱਯਤ ਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ। 
ਕਿਨੈ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣੀਂ ਤਕਾਈ। ਇਮ ਕਰ ਲੀਨੋ ਮੁਲਕ ਮਲਾਈ॥੪॥ 

__ਵਡੀ ਠਕਰਾਇਤ" ਕੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋਊ ਸਰਦਾਰਨ ਵਡ ਗਲ ਲਗਾ। 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਮਰਜੀ ਸਾਥ ਰੱਯਤ ਰਲਾਈ। ਉਨ ਉਨ ਸੋਂ ਗਲ ਬਹੁ ਬਨਿ ਆਈ॥੫॥ 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਰੱਯਤ ਸੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਗੁਵਾਈ। ਉਨ ਨੇ ਦੀਨੋ ਵਹੀ ਕਢਾਈ। 
ਐਸੀ ਭਾਂਤ ਭਯੋ ਮੁਲਕ ਸੁ ਮੱਲ। ਸੁਣ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਕਹੀ ਗੱਲ॥੬॥ 

ਰ੍ ਰ੍ ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਫਿਰ ਕਢੈ, ਤੋਂ ਮਿਸਲ ਉਪਰਾਲਾਂ ਹੋਇ। 
ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋ ਵੜ ਬਹਯੋ, ਉਸੈ ਦਿਵਾਵੈ ਸੋਇ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਥੇ ਸਿੰਘ ਹੁਤੇ ਅਕਾਰੇ”। ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਹੋਏ “ਦੁਇ ਦੁਇ ਚਾਰੇ। 
ਆਈ ਉਗ੍ਹਾਹੀ ਉਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਕਿਨੈ ਸੈਂਕਰ ਕਿਨ ਰੱਖੇ ਪਚਾਸ॥੮॥ 

ਸਾਖੀ ਦੂਜੇ ਤਰਨ ਦਲ ਕੀ ਚਲੀ 
(ਬਹੁ ਖਾਲਸੋ ਫਰਬੋ” ਭਯੋ ਤੁਰਕਨ ਭਯੋ ਬੁਰ ਹਾਲ) 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਬ ਸੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਵੱਲ ਕੀ, ਕਸੂਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਰੱਜ। 

9 ਲਾ ਸਰਹਾ? > /ਨੈਕਾਲ (ਕੱਲੀ? ਕੱਢ ਨਾ ਗੰਕਆ/ = ਵੇਖ ਕੰ? # ਸਾਣ-ਛਾਣ/ ੫ ਸਰਦਾਨਨ 
ਪੁਧਨਗੀ ਠਕੁਰਾਣੰਮ ੬ ਜਤਨ; ਓੰਦਸ/ - /ਟਕੰਲੋ-ਟਕੱਲ/ ੮ ਵੱ-ਦ ਚਾਰ-ਝਾਗ ਲਹ /ਨਣਤਾਂ/ਵੈਜ਼/ 

< ਸੈੱਕਤ/ 92 (ਡਾ) #>ੇ ਨੱਹੋ-0ੱਲੋ/ 



੪੯੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਮਾਰਯੋ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਉਨ ਸੁਨਯੋ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਲਯੋ ਦੱਬ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

'ਮੁਲਕ ਉਨੈ ਏਕਲ' ਮਲ ਲਯਾ। ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਕਬ ਉਨ ਹਿੱਸਾ ਦਯਾ। 
ਕੈ ਅਬ ਹਮ ਰਲ ਉਨ ਸੋਂ ਲਰੀਏ। ਕੈ ਕਛੁ ਔਰਹਿ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ'॥੨॥ 
ਓਇ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਲੁੱਟਣੇ ਰਹੇ। ਕਸੂਰ ਲੁਟਿ ਕੈ ਓਇ ਰਜ ਬਹੇ। 
ਅਬ ਕਯਾ ਹੋਤ ਹਮੈ ਪਛੁਤਾਵੈ। ਹਮੈ ਹਾਥ ਕਬ ਵਹ ਲੁਟ ਆਵੈ'॥੩॥ 
ਦੁਊ ਵੱਲ ਇਮ ਕਰੈਂ ਪਛੁਤਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਰਮ ਤਿਤੋ ਤਿਤ ਪਾਏ। __ 
ਤਬ ਇਨ ਕੈ ਦਿਲ ਉੱਦਮ ਆਯੋ। ਲਹੌਰ ਗਿਰਦ ਉਨ ਸੁਨੋ” ਤਕਾਯੋ॥੪॥ 
ਤੀਨ ਮਿਸਲ ਚੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ। ਦੋਇ ਫਿਰੀ ਮਾਝੈ ਔ ਪਹਾੜਨ ਓੜੀ”। 
ਮਾਝੈ ਮੈਂ ਥੇ ਜਿਨ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਸੋ ਕੀਨੇ ਉਨ ਉਨ ਕਾਇਮ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਕਈ" ਸੁ ਵਲ ਨੱਕੇ ਤੁਰੇ, ਭੰਗੀ ਪੱਛਮ ਤੈ ਮੁਲਤਾਨ। 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ “ਲਾਂਭੇ ਛਾਂਭ ਤਕ, ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਥਾਨ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਆਪ “ਕਜਾ ਕੀ ਤਾਣ। ਰੋਕਜੋ ਮੁਲਕ ਸੁ ਘੋੜੇ ਖਾਣ। 
ਕੁਜਰਾਂਵਾਲ ਬਹਾਯਾ ਠਾਣਾ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਕਰਿਓ ਲੁਟ ਖਾਣਾ॥੭॥ 
ਭੰਗੀਅਨ ਮੈਂ ਭਏ ਬਹੁ ਸਰਦਾਰ। ਉਨ ਬਹੁ ਘੇਰਯੋ ਉਰਾਰ ਔ ਪਾਰ। 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਰਾਖੋਂ ਖਹੋ ਖਈ”। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਉਨ ਸੋਂ “ਘੁਲਤ ਥਿਤਈ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਸੂਰ ਲੁਟੀ ਬਿਸ਼ੰਭਰ ਕੁਟਾ, ਲਭਜੋ ਸਿੰਘਨ ਬਡ ਮਾਲ। 
ਬਹੁ ਖਾਲਸੋ ਫਰਬੋਂ' ਭਯੋ, ਤੁਰਕਨ ਭਯੋ ਬੂਰ ਹਾਲ॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਯੋ। ਤਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਗਮ ਪਯੋ। 
ਲਹੌਰ ਮਾਂਹਿ ਜੋ ਤੁਰਕ ਫੁਜਦਾਰ। ਖਰਚ ਬਿਨਾ ਸੋ ਭਯੋ ਲਚਾਰ॥੧੦॥ 
ਲਗੇ ਲਹੌਰ ਕੋਲ ਲੁਟ ਲੁਟ ਖਾਣ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਕੋ ਉਸੈ ਨ ਤਾਣ। 
ਸਿੰਘਨ ਲਯੋ ਸਭ ਮੁਲਕ ਉਗਰਾਹਿ। ਫੌਜ ਭਈ ਕਮ ਲਹੌਰੈ ਮਾਂਹਿ॥੧੧॥ 
9 /ਇਕੀੱਲਿਆਂ/ ੨ ਨੰਨ-%ਨਸੰਨ ਓਜਾੜ/ = ਹੱਦ ਤਕ/ ੬ ਨੱਕ ਲਾਹੱਰ ਤੱ ਦੱਖਣ; ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤਲਜ 

ਦੇ /ਵ਼ਕਾਰਨਾ /ਲਲ਼ਾਕਾ (ਵੇਲ “ ਏਨਾ ਨੱਕੇਂ ਨ ਹਤਂ ਮਸੰਦ' -ਘ: ਨੁਰਜ)?/ ੫ ਲਝਾ-ਦਾਂਲ, /£ਧਰ- 

ਓਗ਼ਰ ਦੇ /ਇਲਾਕੰ/ ੬ ਅੰਤ ਦੇ ਝਲ ਜੰਤਾ .੭ /੪ੱਡ ਨੌਕ-ਝੰਕ/ ੮ %ਨਾੰਦਆਂ (ਲਤਾੰਟਆਂ-/ਠਤਾਂਦਆਂ) 

ਓਮਰਾ /ਲਤਾ /ਦੰਤ0 € (ਛਾ? #ੰਟ ਗੱਲਆ ਘੱਜਿਆ/ ਨੱਕ ਏੇਲ ਏੰ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੪੯੭ 

ਲਹੌਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਕ ਫਿਰਨ ਨ ਪਾਵੈਂ। ਉਨ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੋ ਨ ਆਵੈ। 
ਪੈਸੇ ਬਿਨ ਕਬ ਮਿਲੈ ਸਿਪਾਹਿ। ਇਮ ਕਰ ਫੌਜ ਭਈ ਘਟ ਵਾਹਿ॥੧੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ ਕਾਬਲ ਤੈ ਦੁਇ ਤੁੰਮਨ", ਭੇਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਐਂ ਜਹਾਨ ਖਾਂ, ਆਇ ਬਹੇ ਪੰਜਾਬਹਿ ਮਾਂਹਿ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਆਇ ਬਹਯੋ ਰਵਤਾਸਾਂ। ਹੋ ਰਹਜੋ ਸੂਬੋ ਸੁ ਅਟਕੈ ਖਾਸ। 
ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਕੀਓ ਸਯਾਲਕੋਟ ਭੇਰੋ। ਸਿੰਘਨ ਸਿਉਂ' ਕੀਯੋ ਚਹਿ ਭਟ ਭੇਰੋ॥੧੪॥ 
“ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹਿ ਲਾਹੌਰੈ ਬਹਿਓ। ਐਸੋ ਬਿਉਂਤ ਤਬ ਗਿਲਜਨ ਕਯੋ। 
“ਕਰਤ ਲੜਾਈ ਫੌਜ ਸਕੇਲੀ। ਕਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜੇਤੀ ਸਭ ਮੇਲੀ"॥੧੫॥ 

ਸਾਖੀ ਦੋਊ ਦਲ ਕੀ 
(...ਸਭ ਸਿਧ ਕਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਿਨ ਦਿਨ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਲ ਬੁੱਢੇ ਦੁਆਬੋ ਮਲਯੋ, ਭਏ ਤਰਨ ਸੁ ਰਾਵੀ ਪਾਰ। 
ਤੋਤ੍” ਦੁਆਬੇ ਮਲ ਬਹਜੋ, ਤੁਰਕਨ ਆਈ ਹਾਰ॥੧॥ 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕੁਜਰੈਵਾਲਾ ਮਲ, ਕਰੈ ਚੁਤਰਫੈ ਦੌਰ"। 
ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ ਤੋ ਬੰਦ ਭਯੋ, ਐ ਭਯੋ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਰੌਰ"₹॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਜਗ ਮੈਂ ਯੋ ਰੌਲਾ ਪਰਾ। ਲਹੌਰੀ ਸੂਬੈ ਸੁਨ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾ। 
ਚੜ੍ਹਯੋ ਨਬਾਬ ਬਡ ਲੈ ਤੁਪਖਾਨੋ। ਕੁਜਰਾਂਵਾਲ ਗਿਰਦ ਘੇਰੋ ਠਾਨੋ"॥੩॥ 
ਫੌਜ ਗਿਰਦ ਭਈ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਸਿੰਘ ਵੜ੍ਯੋ ਅੰਦਰ ਵਾਰ। 
9 ਫੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਨ? ਏਸਤੰ/ ੭ ਰੌਹਤਾਨ: /ਨਹਨਮ /ਨਲਨ੍ਹੇਂ ਟਾ /ਕ /ਕੇਲਾ ਲੇ /ਨਿਹਲਮ ਨਗਰ ਤੱ 
ਦਸ ਕੰਹ ਇੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੰ/ /ਇਹ /ਨੈਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਨਲਾਹਾ ਨਠੀਂ ਨੇ ਸੰਨ 9੫੪੭ ਈਂ #ਵੋਚ ਸ਼ਣਵਾਇਆ ਨੰ? 

੨ #ਨ-ਠੰ> ਦੰਨਾ-ਫਸਾਦ? ੪ ਆਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੱਠਾਨਾੰ ਦਾ ਲੋਟ! ਨਸਲ ਨੂੰ /ਇਲ ਦੇ ਛਪ ਨੇ 9੭੫੫ ਲੀ 

/ਵੇਚ ਲਾਹੱਰ ਦਾ ਨਲਾ ਲਾਪਆ ਸੀ 5੭੦੬ /ਵੋਚਾ /#ੱਆਾਂ ਦੇ ਦਲ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਨ ਨੱਠੇ /ਨਆ/ ੫ ਫੱਲਾਦਾ 

ਵਰਗੀ .ਜ਼ਸ਼ਤ/ ੬ ਤਰਨਾ ਦਲ: ਸੰਮਤ 9੭੯5 (੧੭੩੬ ਲੀ?) /ਦੋਜ਼ ਨਦਕਾ /ਸਘਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਕਲਮ 
ਕੱਇਾ /ਨਿਆ/ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਅਲੇ ਅਜ ਲੱਥੇ ਸਣੇ ਅਰਲਾਤ ਸ਼ਹੀਦਾ ਆਮਤਨਰੀਆਂ ਦ; ਡੱਲੋਵਾਲੀਆਂ ਦਾ 

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂ #ੱ&ਆ ਦਾ ਤੇ ਅਜ਼ਹਲੀਆਂ ਦਾ/ ੭” ਤੀਨ/ ੮ ਕੁਲਰਾਂਵਾਲ/ € ਦੱਤ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕ&/ 

5੦ ਰੱਲ; ਗੜੜਤ/ 55 ਠਟਾ ਫੱਲ ਦੀ ਲੌਕ/ “ਏਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਲੀ ਛਾਂ ਪਨਾਤਨ /ਇੰਜ ਫੀ ਨੰ: ਨਲਤਾਨ 

ਕਲਮ ਲਈ /42ੈਂ ਭਖਰ ੫/2? ਲਣੋਂ ਕਾਲਲ /ਨਉਂ ਲੜੋ ਪੰਜ ਲਏ? ਰ 



੪੯੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤੁਰਕ ਆਟਾ ਅਰ ਸਿੰਘ ਮਧ ਲੂਣ। ਪਰ ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੂਨ'॥੪॥ 
ਤੁਪਖ਼ਾਨਾ ਦਯੋ ਇਕ ਵਲ ਲਾਇ। ਦਯੋ ਫੌਜ ਵਲ ਤਿੰਨ ਖੜਾਇ। 
ਅੰਦਰ ਕੋਊ ਵੜਨੇ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਸੁ ਰਲਤੀ ਆਵੈ॥੫॥ 
ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਔਖੀ ਬਨੀ। ਪਰੀ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਘਨੀ। 
ਤਬ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋ ਰਿਦ ਧਾਰੀ। 'ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕੁਈ ਮੋਰਚੋ ਮਾਰੀ'॥੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੋ ਸਿੰਘ ਚਕਰੈਲਾਂ ਇਕ, ਤਿਨ ਯੋ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ। 
'ਦੁਇ ਸੈ ਸਿੰਘ ਹਮ ਸਾਥ ਹੈਂ, ਹਮ ਰਲਹੈਂ ਤੁਮ ਸੰਗ ਆਇ॥ ੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਤੁਮ ਪੈ ਬਡ ਪੈ ਜਾਇ ਜ਼ੋਰ। ਤੋਂ ਤੁਮ ਕੈ ਹਮ ਆਇ ਬੜੈ' ਕੋਰ”। 
ਤੁਮ ਤੈ ਫੌਜ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਡਰੈ। ਨਹਿਂ ਤੁਮ ਪਰ ਕੋਊ ਹੱਲਾ ਕਰੈ॥੮॥ 
ਜੋ ਕਛੁ ਸਿੰਘ ਆਇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੈਂ“। ਵਿਚੈ ਲੁਟਾਈ ਹਮ ਭੀ ਧਰੈ'। 
ਉਨ ਸੋਚੀ ਸੋਈ ਬਨ ਆਈ। ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਤਹਿੰ ਭਈ ਅਵਾਈ#॥੯॥ 
ਤੋਂ ਚਕਰੈਲ ਸੂਬੇ ਪੈ ਗਯੋ। ਜਾਇ ਨਵਾਬ ਡਰਾਵਤ ਭਯੋ। 
'ਆਵਤ ਖਾਲਸੋ ਸਭ ਲਰ ਜੋਰ। ਵੜਨ ਨ ਦੇਵੇ ਤੁਝੈ ਲਹੌਰ॥੧੦॥ 
ਜੌ ਭਲ ਚਾਹੈਂ ਚੜ੍ਹ ਚਲ ਅੱਬ। ਫੇਰ ਹੁਇ “ਜਾਉਗੁ ਖੋਟੋ ਢੱਬ। 
ਸੋ ਸੁਨ ਨਬਾਬ ਕੋ ਪਿਸੂ ਪਰੇ। ਥਰਹਰ” ਕੰਧੈ ਮਨ ਸੋਚਾਂ ਕਰੇ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬ 'ਸੈ ਦੋਇਕ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਪਰਯੋ ਰਾਤ ਸੋਊ ਆਇ। 
ਮਾਰ ਸਭ ਖੂਨੀ ਆਇ ਵੜੈ, ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਪਾਇ॥੧੨॥ 

_ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਬਾਬ ਲਗੀ ਚਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਨਠਯੋ ਕੂਚ ਕਰ ਉਸ ਹੀ ਰਾਤ। 
ਹੋਤੋ ਸਿੰਘ ਸੁ ਚਾਕਰ ਓਸ। ਪਾਇ ਦਈ ਉਨ ਵਿੱਚੈ ਖੋਸ"॥੧੩॥ 
ਤੋਪਖਾਨੌ ਰਹਯੋ ਉਹਾਂ ਖੜਾ। ਨਿਬਾਬ ਤਬੈ ਨੱਠ ਏਕਲ ਚੜ੍ਹਾ। 
ਸੁਨਤ ਸੁ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਗਯੋ ਗੈਲ। ਕਰੀ ਲੁਟ ਔ ਕੁਟ ਬਹੁਤੈਲ” ॥੧੪॥ 
ਨਵਾਬ ਨੱਠ ਵਲ ਚਲਯੋ ਲਹੌਰ। ਕਰੀ ਸਿੰਘਨ ਉਸ ਗੈਲੇ₹ ਦੌੜ। 
ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਹਥ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅਯੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸੋ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਭਯੋ॥੧੫॥ 
ਹ /ਫੈਕਗ, /ਦਂਤ; ਭਾਸ਼ਤਾ) ੨ /ਨਣਤੀਆਂ-/ਮਟਤੀਆੰ/ਵੇਚ ਹੈਂ ਗਈ. ਸਚਾਂ /ਵੇਲ ਡੱਲ ਗਏ/ ਤ ਚਾਕਰ; 
ਨਕਰ/ # ਕੱਲ (/ਤਹਾਲੇ ਕੱਲ ਨੇੜੇ ਆ ਫੜਾਨ)/ ੫ &ੰਣ ਹੱਲਾ ਕਰਨ/ ੬ ਅਫਵਾਹ/ -੭ ਕੱ ਫੱਨਾ ਨਹਾ 
ਭਣੰਨਾ/ ੮ ਝਰ-ਥਰ ਕੰਲਣ ਲੱਗਾ/ ੯ # ਦੋਂ ਸੱ/ 9੦ ਪਾਨ ਕੱਲ/ 55 #ੱਹਾ-#ਹ) ਲੁੱਟ-ਥਸ਼ੱਟ/ 

5੧੭ ਲਹਤ (7) ਝਹ/ੰਤੇਆਂ ਟੰ0 5੩ ,੪ਛੋ 0 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ੪੯੯ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਨਿਬਾਬ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹਨਯੋ', ਸਿੰਘਨ ਵਧਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। 
ਚੜ੍ਹ ਝਨਾਉਂ ਖਾਲਸੋ ਲੰਘਯੋ, ਕੀਨੇ ਤੁਰਕ “ਬਡ ਖਾਪ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਮਲੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਵੇ ਲਿਓ ਜਾਤ। 
_ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਲ ਲਯੋ ਸ਼ਹੀਦਨ। ਸਭ ਸਿਧ ਕਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਿਨ ਦਿਨ॥੧੭॥ 

ਸਾਖੀ ਨਵਾਬ ਸਰ ਬੁਲੰਦ“ ਫੜਨੇ ਕੀ 
(ਖਰਚ ਦੀਓ ਉਸ ਰਾਹਿ ਕੋ ਦੀਨੋ ਅਟਕ ਟਪਾਇ) 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਜਿਹਲਮ ਟਪਯੋ, “ਸਿਲ ਸਿਰਬੁਲੰਦ ਫੁਜਦਾਰ। 
ਡੇਰਾ ਬੈਠਾ ਲਾਇ ਸੋ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਰਵਤਾਸ ਮਝਾਰ”॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋ ਮਨ ਮਗਰੁਰ। ਹੁਤੋ ਗਿਲਜਨ ਮੈਂ ਸੋ “ਬਡ ਸੁਰ। 
ਬੇ-ਗ਼ਮਦ ਹੁਇ ਪੜ ਰਹਿਓ ਸੋਇ। ਮਧ ਪਹਾੜਨ ਕਿਲ੍ਹੋ ਲਖਿ" ਸੋਇ॥੨॥ 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੈ ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਕਾਯਾ। ਦੇ ਫੇਰੀ ਵਿਚ ਸਾ" ਛਹਾਇਆ”। 
ਢੁੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁਇ ਆਯਾ। ਇਸ ਬਿਧ ਉਸ ਕੋ ਚਿੱਤ ਵਧਾਯਾ॥੩॥ 
ਉਨ ਜਾਨਯੋ ਅਬ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਗਰ ਸਿੰਘਨ ਸਮ ਗਿਲਜੇ ਭਏ। 
ਤੌ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਉਨ ਦੇ ਕੈ ਦਾਉ। ਮੁੜ ਲੰਘਯੋ ਔਰ ਪਤਨ ਦਰਯਾਉ॥੪॥ 
ਜਾਇ ਚੜ੍ਹਯੋ ਸੋ ਕਿਲ੍ਹੈ ਰਵਤਾਸ'₹। ਬੁਰਜ ਮੱਲ ਬਹਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸ। 
ਲਏ ਦਰਵਾਜੇ ਦੋਊ ਘੇਰ। ਧਰੀ ਮਾਰ ਰਮਜੰਗਨਾ? ਕੇਰ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਖਬਰ ਉਨੈ ਕੋ ਤਬ ਭਈ, ਜਬ ਬਹੇ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹ ਮੱਲ। 

5 ਜਾ/ਲੋਆ, ਸਾ ਲੱਲਿਆ (/ਟਿਲਾਕਾ ਖ਼ਾਵੰ?/ ੫ ਆ/ਹਮਦਲ਼ਾਹ ਦੱਠਨਾੀਂ ਦਾ ਆਸਾ ਅਤੇ ਟੱਰਾਨਾ.ਐੈਨਾ ਦਾ 

੭ਨਹਾਰ ਸੰਨਾਘਤੀ' /ਏਸ ਨੂੰ ਰਹਤਾਸ ਦੇ /ਕੈਲ੍ਹੇ ਦਾ ਛੱਜਦਾਰ /ਨੋਯੁਕਤ ਕੀਤਾ /ਨਿਆ ਨ ਜਥੇ ਸ ਚੜੂਤ 
/ਨ&' ਨੇ /ਕੈਲਾ ਫਤਾਂਹ ਕਰ ਕੇ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ /ਨੋਆ/ ੬ /ਨੈਨ ਤ/ ੭ /ਵੋਚ/ ੮ ਵੱਡਾ ਸਰਾ 

ਕਹਾਏਨ; ਲੱਧਾ/ ੯ ਲੈਂਛਕਗ, /ਨੋਆਓਿੰਤ/ 5੦ ਵੇਖ ਕੰ 55 .ਆੱਹਿਆਨ ਥਰਗੌਲ/ 9੭ ਝਾਕਾ /ਦੋਤਾ (1 

ਗੁਪਤ ਛ/5ਆਨ ₹= ਰੰਹਤਾਸ, /ਜੇਹਨ” /ਜਲ੍ਹੇ ਟਾ/ਏਕ /ਕੈਲ੍ਹਾ ਨੰ /ਨਹਲਮ ਆਹਰ ਤੱ ਦਲ ਕੰਹ ਓੰਤਰ 

ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ/ /ਏਸ ਨੂੰ ਸੋਠਲਾਹ ਲਗਾਂ ਨੇਂ 99੪੨ ਲੀ /ਵੈਚ ਝਣਵਾਂਇਆ.ਨ/ ੧5 ਛੱਟੀਆਂ ਤਪਾ? 



੫੦੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

'ਚਾਰ ਓਰ ਉਨ ਸਿੰਘ ਦਿਸੈਂ, ਪਰਯੋ ਗਿਲਜਨ ਥਰਥੱਲ॥੬॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਤ ਵਲ ਗਿਲਜੇ ਦੌੜ ਸੁ ਪਾਹਿਂ। ਮੁੜੇਂ ਉਸੈ ਵਲ ਮਾਰ ਸੁ ਖਾਹਿਂ। 
ਨਨਯੋ ਚਹੈਂ ਸੋ ਵਲ ਦਰਵਾਜੇ। ਮਾਰ ਹਟਾਇ ਓਇ ਕਰ ਬਾਜੇ”॥੭॥ 
ਜਿਤ ਵਲ ਜਾਹਿ ਉਤ ਮਾਰਹਿ ਖਾਹਿਂ। ਨਠੇਂ ਫਿਰੈਂ ਦਕਿਤ ਜਾਨ ਨ ਪਾਹਿੰ। 
ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੈ ਸੋ ਥਕ ਪਏ। ਸਿਰਬੁਲੰਦ ਢਿਗ ਸੋ ਸਭ ਗਏ॥੮॥ 
ਸਿਰਬੁਲੰਦ ਤਬ ਲਖ ਲਈ ਗੱਲ। ਹਥਯਾਰ ਸੁਟ ਕਰ ਬਹਜੋ ਮਹੱਲ। 
ਚਾਕਰ ਸਦ ਮਸਨੰਦ ਬਿਛਾਈ। ਵਕੀਲ ਘਲਜੋ ਉਨ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਪਾਈਂ॥੯॥ 
ਵਕੀਲਨ ਕਹੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂ ਬਾਤ। 'ਚਲ ਸੂਬੇ ਕੀ ਕਰੋ ਮੁਲਾਕਾਤ'। 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈ ਸੋਈ ਮਾਨੀ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਰੇ ਠਾਨੀ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਪੈ ਜਾ ਪੁਜਯੋ, ਗਿਲਜਨ ਕਰ ਕੈ ਦੂਰ। 
ਅਗੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾ ਅਇਓ, ਕਰਯੋ “ਮਿਜਾਜ ਇਮ ਸੂਰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਬ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇੜੈ ਗਯੋ। ਕਦਮ ਦੁਇਕ ਭੀ ਅਗੈ ਨ ਅਯੋ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਣੋਂ ਨਹਿੰ ਫਿਰਾ। ਪਾਸ ਗਏ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਯਾ ਖੜਾ॥੧੨॥ 
ਕਹੈ, 'ਸਿੰਘ ਮੁਹਿ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗਲ'”। ਸਜਾਣਨ ਕਹਜੋ, ਮਤ ਯਹ ਕਰੇ ਛਲ'। 
ਸਿੰਘ ਕੀ ਠੌਰ“ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਾਯੋ। ਉਸੀ ਨੌਰ ਉਸ ਪਕੜ ਬਹਾਯੋ॥੧੩॥ 
ਉਸ ਅਸਬਾਬ ਸਭ ਲੀਨੇ ਸਾਂਭ। ਠਾਣਾਂ ਕੀਨੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਰਾਮ””। 
ਮੁਲਕ ਚੁਤਰਫ਼ੀ ਸਭ ਆਇ ਮਿਲਾ। ਗਿਰਦ ਰਵਤਾਸ ਹੋਤ ਥੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ॥੧੪॥ 
ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬਡ ਭਯੋ ਸੁਦਾਰ। ਮਿਲ ਪਯੋ ਮੁਲਕ "ਅਉਰਾਰ ਔ ਪਾਰ। 
ਜਿੱਧਰ ਜਾਇ ਤਿੱਧਰ ਫੜ੍ਹੇ ਪਾਇ। ਅਗੈ ਉਸੇ ਦਨ ਕੋਊ ਅੜਾਇ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਾਲੇ ਬੰਧਯੋ ਵਹਿ ਫਿਰੈ, ਚਾਚਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਪਾਇ ਰਾਜ ਗਰਰਾ” ਭਯੋ, ਕਿਸੇ ਨ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆਹਿ॥੧੬॥ 

? ਚਦਹਾਂ ਆ/ ੨ (ਫਾ)? ਲਾਲ਼ ਕਰਦਨ- /#ਛਾਂਹ ਹਟਾ /ਦੱਤ/ 2 /ਕੋਧਨੇ ਲਾ ਨਹੀਂ. ਸਕਦੇ ਅਨ? # ਘਾਲ 

ਕੱਲ? ੪ /ਏਸ਼ ਪੁਕਾਰ ਇਸ ਨਹ ਨੰ/ਿਲਾਜ (ਘਸੰਡ ਕੱਥਾ?/ ੬ ਇੰਹ ਦ ਕਦਨ' ਵਾ ਅੰਨੇ (ਸਵਾਗਤ ਲਲੰ0 

ਨਾ #ਆਇਆ/ ੭ ਆਠ, ਅੰਠੇਂ ਨਲ ਸੱਠ ਲਾਠ: ਜੱਟਾਂ ਆਓ/ ੮ ਵੇਖਣਾ “ਤਾਂ ਕੈਸਨੇ /ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ 

ਹੱਵੰ/ ੯ ਓਥੇ ਇਨ ਥਾਂ (ਆਘਣ? ਲਹ੍ਹਾ// 5੦ (ਫਾ੭ ਵਨਸਯਨ; /ਵਦ, #ੰਟਰਾ/ 55 ਆਰ ਆਨ ਦਾੱਨਆ 

/ਲਹਲਮਨ ਦੇ ਦੰਹਾਂ ਆ/ਲਆਂ ਤ/ 92 ਕੱਲੀ ਨਾ ਅਤਦਾ/ 9= ਰੱਲ, ਸ਼ੋਰ ਦ/ਨਆ; ਸਾਨ ਰਾਜ /ਵੇਚ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੦੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿਰਬੁਲੰਦ ਲੀਓ ਪਾਲਕੀ ਪਾਇ। ਮਧ ਡੇਰੇ ਉਸ ਡੇਰੋਂ ਕਰਾਇ। 
ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਮਾਂਗੈ। ਵਹਿ ਖਾਣੋ ਨਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਂਗੈ'॥੧੭॥ 
ਵਹੁ ਆਖੇ 'ਮੁਹਿ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਭ ਫੌਜ ਲਗਵਾਇ। 
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਮ” ਤੂੰ ਬਣ ਸ਼ਾਹੁ। ਮੈਨੂੰ ਅਪਨੇ ਸੂਬਾ ਬਨਾਹਿ'॥੧੮॥ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਯੋ, 'ਹਮ ਗੁਰੁ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀਓ। ਚਹੈਂ ਤੁਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਰਖੀਓ। 
ਇਤ ਕਰ ਹੋਊ ਜਗ ਮੈਂ ਵਾਚਾ”। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਫੜ ਰਖਯੋ ਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਚਾਚਾ ॥੧੯॥ 
ਸਿਰਬੁਲੰਦ ਤਬ ਅਗਜੇਂ ਸੁਨਾਈ। 'ਇਸ ਤੇ ਭਲੀ ਇਕ ਔਰ ਗਲ ਆਹੀ'। 
ਸ਼ਾਹਿ ਚਾਚਾ ਫੜ ਕੇ ਛਡ ਦਯੋ। 'ਸ਼ਾਹਿ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਿ ਸੋਊ ਕਹਜੋਂ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਬਸੀ, ਦੀਨੋ ਉਸੈ ਤੁਰਾਇ'। 
_ਖਰਚ ਦੀਓ ਉਸ ਰਾਹਿ ਕੋ, ਦੀਨੋ ਅਟਕ ਟਪਾਇ॥੨੧॥ 
ਜੈਸੇ ਸੁਨੀ ਤੈਸੇ ਲਿਖੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਯਹਿ ਬਾਤ। 
ਲੋਕਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸੁਨੀ, ਤਿਮੈਂ ਕਰੀ ਬਿਖਯਾਤ॥੨੨॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿਰਹੰਦ ਮੱਲਨੇ ਕੀ ਔਰ ਨਿਬਾਬ? ਜ਼ੈਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀ 
(...ਪੀਰ" ਜੈਨ ਢਿਗ' ਜੈਨੋ ਲਯੋ ਮਾਰ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹੈ ਬਾਤ ਗਿਲਜਨ ਸੁਨੀ, ਉਨ ਭੇਜੇ ਤੁੰਮਨ"” ਚਾਰ। 
ਭਈ ਅਵਾਈ” ਸ਼ਾਹਿ ਕੀ, ਭਏ ਸਿੰਘ ਭੀ ਇਕ ਥਾਂ ਸਾਰ”2॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਠਾਣ ਤੁੰਮਨ ਖਿੰਡ ਬਹੇ "“ਚ਼ਹੂੰ ਓਰ। ਸ੍ਰਹਿੰਦ ਮੁਲਤਾਨ ਸਜਾਲਕੋਟ ਲਹੌਰ। 
ਸਿੰਘ ਸਭੈ ਇਕ ਵਲ ਹੁਇ ਤੁਰੇ। ਫਿਰ ਸੁਹੰਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘੁਰੇ॥੨॥ 

5 ਚੰਨਾ? ੨ ਸਮਾਨ ਵਨ? = ਵਰਣਨ ਕੰਚਾ ਜਾਵੇਗਾ/ # ਲੱਕਾ ਚੜ /ਨੈੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਰਲਾਤਾ 
“ਹਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਾਂਹਣਗੇ/ ੫ ਟੌਰ /ਇੱਤਾ/ ੬ ਵਾੱਖਆਨ ਕਾਠੀ ਨੈ ਕਹੀ 2? ੭ ਨਵਾਲ ਜੈਨ ੪? ਨ ਨੂੰ 

%/ਹਮਦਸ਼ਾਹ ਏੁੱਰਾਨਾੰ ਨੇ ੭੬੧ ਣ? /ਵੋਚ ਸਗਾਹਿਂਦ ਦਾ ਸ਼ਲਾ ਝਾੱਆਨੰ/ ਮਾਲਨਾ ਟਲ ਹੱਲੇ ਸਰਾਹਿੰਦਾ 

ਤ' ਸੱਤ ਅਲ ਟੁਰ 9%੬= ਲੀ /ਵੋਲ /#ੰਡ ਅੰਨ ਜੌਨ ਟੇ ਮਾਸ ਮਨਆ /ਨਆ/ /2ਸ ਟਾ/ਨੈਰ ਤਾਰਾ /ਸੱਆ 
੭#ਤੀਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਂਆ .ਨ/ ੮ /&ੰਡ ਘਰ ਲੰਨ ਲੋ ਸ਼ਨਹਿੰਦ ਤੱ ਸੱਤ ਆਲ ਤੇ ਆੱਲਤ ਆ) ੯ ਨੰੜ/ 

52 ਵੱਡੇ ਲਲਕਰਾ ਟਲਾ-ਦਨ ਹਜ਼ਾਰ /ਨੈਘਾਹੀਆਂ ਦੇ) 55 ਅਫਵਾਹ, ਅਵਾਜ਼, ਰੱਲਾ/ 52 ਸਾਠੰ/ 9= ਝਨ੍ਹਾਂ 

੪ਸ/ 58 ਆ ਗੱਲ? 



੫੦੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਉਸ ਕੀ ਸਿਲ' ਮਿਲ ਦੁਰ ਤੇ ਕਰੀ। ਸੁਨੀ ਸਿੰਘਨ ਅਬ ਖਾਲੀ ਪਰੀ। 
ਸੁਬੋ ਚੜ੍ਹਯੋ ਹੈ ਕਰਨ ਉਗਰਾਹੀ। ਯਹੀ ਬਾਤ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਆਹੀ॥੩॥ 
ਸੋ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰ ਤੇ ਦੌੜੇ। ਹੁਤੇ ਹਲਕਾਰੇ ਉਸ ਭੀ ਥੋੜੇ। 
ਜਾਇ ਹਲਕਾਰਨ ਉਸ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਜ਼ੈਨੋ ਭੀ ਮੁੜਯੋ ਸਿਹੰਦਹਿ ਵੱਲ॥੪॥ 
ਤੋ ਮਿਲ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਜਾ। 'ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਂ ਜ਼ੈਨੇ ਕੋ ਕਾਜਾ”। 
ਅਬ ਹਥ ਆਯੋ ਸੂਰ” ਮਦਾਨੈ। ਮਤ ਕਤ ਵੜ ਬਹਿ ਔਖੇ ਥਾਨੈਂ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੋਊ ਬਾਤ ਪੰਥੈ ਕਰੀ, ਲੰਘ ਉਤਰੇ ਸੁਹੰਦ ਪਾਰ। 
ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਸੁ ਉਸ ਬਹੇ, ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਬਿਚਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੈਨੇ ਕੋ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁ ਭਈ। 'ਰੋਕਯੋ ਮੁਹਰੋ ਹਮਹਿ ਮੁਦਈ"। 
ਸੋਚ ਕਰੈ ਔ ਮਨ ਪਛੁਤਾਵੈ। 'ਨਿਕਲਯੋ ਸ਼ਹਰੋਂ ਵਖਤ ਨ ਪਾਵੈ॥੭॥ 
ਭਾਜ ਵੜਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ਥਾਮ”। ਆਨ ਬਨਯੋ ਅਬ ਮਰਨੇ ਕਾਮ। 
ਕਰ ਤੜੀੜ”" ਵਲ ਸ਼ਹਿਰੈ ਆਯੋਂ। ਸਿੰਘਨ ਡੇਰੋ ਥੋਂ ਦੁਇ ਥਾਂ ਪਾਯੋ॥੮॥ 
ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਕੀਓ ਭਾਗਨਪੁਰੈ ਡੇਰਾ। ਪੰਜੈਵਲ” ਥੋ ਕੀਓ ਤਰਨੈ'" ਬਸੇਰਾ। 
ਨਨਿਹੇੜੈ'? ਉਸ ਡੇਰਾ ਪਾਯੋਂ। ਘਿਰਯੋ ਸਸਾ'₹ ਜਿਮ ਝਾੜ ਦਬਾਯੋ॥੯॥ 
ਰਾਤ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੇ ਤਜਾਰ। ਮਤ ਕਤ ਰਾਤ ਵੜੇ ਨਰਕਾਰ”। 
ਉਨ ਭੀ ਰਾਤ ਸੁ ਖੜੀ ਗੁਜਾਰੀ। ਕਿਛਕੁ ਤੜਕੈ ਉਨ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਰਹਕਲੇ, "“ਸਾਥੇ ਕੀਓ ਬਹੀਰ। 
ਇਨ ਪੈ ਅਟਕੇ ਖਾਲਸੈ, ਇਮ ਚਿਤ ਠਟੀ ਤਤਬੀਰ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੁਪ ਕੀਨੈ ਉਨ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਧੌਂਸ ਨਗਾਰੇ ਰਖੇ ਪਿਛਾਰੀ”"। 

9 ਨਹ ਕਵਵਾਣਨ ਪਤਾ ਕਰਵਨਲਿਆ/ ੨ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੌਨ ਦਾ ਕੰ ਤਮਾਮ ਕਠੋ ਪਾਨ ਝਲਾਓ/ ਤੇ ਨਰਮ 
ਲਹਾਦਰ/ # ਸਾਂ ('ਆੰਜੇਹਾਂ ਥਾਂ ਲਾ ਲਹ ਲੋ ਆਰਨਾ ਔੱਸ਼ਾ ਹੋ ਸਾਵੇ?/ ੫ ਦਾਵੰਦਾਰਾਂ ਨੰ/ ੬ ਸਾਹਿਰ 
/ਨੈਕਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ (ਕਾਹਨੂੰ ਆਹਰ ਨੈਲੱਲਿਆ)/ ੭ ਥਾ ਲਹੂ? ੮ ਹਮਲੇ 
ਝ੫ਟ/ ੯-9੦ ਸਗਾਂਹੰਦ ਨੰੜੇ ਏਂ /#ਡ/ 59 ਤਰਣਾ ਦਲ/ 9੭ ਨਨਹੇਤਾ, #ਕਾਲਾ /ਲੇਨੂੰ ਦਾ /ਏਕ /&ਡ, 

ਤੇ ਹ/ 5=ਤ ਆੰਹਿਆ (ਝਾੜ /ਵਚ /%>ੇ ਸਹੇ ਵਾਨਾ ਸਾ ਦਲਾਾਇਆ)/ 5# ਨਰਕਰਾ-ਸਗਾੰਹੰਦ ਨੂੰ ਨਿੱਘ 
ਨਰਕਾ ਭਨਨ ਕਾਂਹਂਦੇ ਹਨ; /ਏਸ ਨੂੰ ਨਰ ਆਲੰ' ਫਾਂ/ਕੈਹਾ /ਨਆ 2/ 54 ਵਹੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ /ਏਂਤ/ 
%£ /&ੱਛੇ 20 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੦੩ 

ਉਨੈ ਸਾਥ ਉਸ ਕਹਯੇ 'ਬਜਵਾਇ ਨ। ਸੁਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਉਸ ਵਲ ਜਾਇ ਨ'॥੧੨॥ 
ਹੋਤੋਂ ਦਲ ਜੁ ਮਝੈਲਨ ਵਾਲ। ਜਾਇ ਲੜਯੋ ਵਹਿ ਡੇਰੇ ਉਤਾਲਾ। 
ਦਲ ਬੁੱਢੈ ਕੀ ਸੁਨੋਂ ਸੁ ਬਾਤ। ਰਖੇ ਮੁਹਰਖੇ? ਥੇ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ॥੧੩॥ 
ਆਨ ਖਬਰ ਮੁਹਰੱਖਨ” ਦਈ। ਸੁਨਤ ਖਬਰ ਸਿੰਘ “ਦੌੜੇ ਕਈ। 
“ਕਜਾ ਕਜਾਇ ਸਿੰਘ ਟਕਰੇ ਜੋਇ। ਦਏ ਬੰਦੂਖਨ ਕੜਾਕੈ ਤੋਇ॥੧੪॥ 
ਸੁਨਤ ਕੜਾਕੈ ਔਰ ਜਾਇ ਰਲੇ। ਉਨ ਤੇ ਹੋਇ ਨ ਗਿਲਜੇ ਖਲੇ"। 
ਓਇ ਚਾਹੈਂ 'ਕਿਮ ਵੜੀਐ ਸ੍ਹੰਦ। ਤੋ ਹਮਰੀ ਬਚ ਰਹਿ ਹੈ ਜਿੰਦਾ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਇਸ ਮਾਰੀਐ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘੇਰ। 
ਇਹੁ ਵੜੈ ਜਾਇ ਸੁ ਸੁਹਦ ਮੈਂ, “ਹਮ ਆਵੈ ਦਾਇ ਨ ਫੇਰ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ, 'ਹਮ ਖੂਨੀ ਆਹਿ। ਘੱਲੂਘਾਰੋ ਦਯੋ ਇਨੈ ਕਰਾਇ। 
ਲੇਵੇਂ ਇਸ ਤੈ ਬਦਲੋ ਸੱਭ। ਮਾਰ ਇਹਾਂ ਇਸ ਦੀਜੈ ਦੱਬ'॥੧੭॥ 
ਹੁਤੇ ਬਹੁਤ ਥੇ ਉਸ ਤੈ ਦੁਖੀ। “ਪਰੈ ਚੀਲ ਜਿਮ ਮਾਸੈ ਭੁਖੀ। 
ਵਹਿ ਕਿਤੈ ਚਾਲ ਕਿਤ ਦੌੜੈ ਕਰੈਂ। ਨਹਿਂ ਆਪ ਵਹਿ ਟਿਕ ਕੈ ਲਰੋਂ"॥੧੮॥ 
ਕਿਛਕ ਫੌਜ ਉਨ ਲਰਨੈ ਲਾਈ। ਚਲਯੋ ਆਪ ਵਹਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਧਾਈ। 
ਅੱਗਜੋਂ ਆਯੋਂ ਕਿਛ ਦਲ ਕੋ ਛਰੱਰਾਂ। ਮਾਰ ਬੰਦੁਕਨ ਹਰ ਦਯੋ ਗਰਰਾ'॥੧੯॥ 
ਸਿੰਘਨ ਰਮਜੰਗਨ ਹੇਠ ਜੋਊ ਆਯਾ। ਕਬ ਕੋਉ ਜਾਣ ਅਛੂਤੋ' ਪਾਯਾ। 
ਇਕ ਕਰ ਬਿਦਯਾ” ਦੂਯੋ ਦਯਾ ਭਗੌਤੀ" । ਹੋਇ ਨ ਕਾਜ ਕਿਮ ਸਿਖਨ ਸਜੋਤੀਂ॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਛੁਲਕ”?” ਦਈ ਜਬ ਖਾਲਸੇ, ਗਿਲਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ। 
ਗਈ ਖਾਇ ਰੁਕੜੈ”- ਉਸੈ, ਪਰਯੋ ਭੂਮ ਗਿਰ ਤੋਇ"॥੨੧॥ 

$ ਝਟਾਪਟ/ > ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੰ/ ਤੇ ਸਦਰਕੇਂ- ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰ (ਟਕ ਸੰਨ ਮਹਲੇ ਦੋਂਟ ਸਉਰ'- 

5. ੫. 2:੭/ # ਦੱਤਾ ਕਾਂਤਾ) ੫ (ਡਾ) ਕਜ਼ਾ ਕਜ਼ਏ . /ਇੱਤਫਾਕਾ ਨਾਲ ਸਲੱਠ ਨਾਲ/ ੬ ਨਾਂ ਖਲੱਤੇ/ 
੭ ਫੋਰ ਨਾਨੂੰ ਆਨਿਹਾ ਟਾ£ੰ ਨਹੀਂ ਲੱਨਣਨ ਅੰਕਾਂ ਹੱ ਨਹੀਂ ਆਈਣਾ/ ੮ ਨਨ੍ਹਾਂ ਟਾ ਨੈਨਦੇਲ ਸਨ ਲੱਤਾ 

/ਗ%ਆ ਹੌਵੋ/ 6' ਆਸ ਦੀ ਡੱਕ /ਇੱਲ ਫਲ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਟੁੱਟ/ ੭ ਲੜਦੇ/ 55 ਗੱਲੱਆਂ ਦੀ ਲਛਾਤ/ 

52੭ (/ਡ ) ਨਰਰਾ-ਹੰਕਾਨ, ਮੰਡ ।ਲਸ ਦਾ %ਨੰਡ ਤੰਤ /ਦੇੱਤਾ)?/ ੧੨ /ਲਨਾਂ ਛ2 (/ਸਆਾ ਦੇ ਰਅਲੰਨੀ ਦਾ 

#ਾਰ ਤੱ ਕੱਟ /ਲੋਨਾਂ ਸਟ ਸਾਹੇ ਲਾਜਿਆ)/ %# ਨਾਰ ਕੇ /ਇਸ ਸਹਨ ਤੱ/ਵੋਦਾਆ ਕਹ ਕੰ/ 5% ਤਲ਼ਵਾਨ/ 

5੬ ਨੰਜੋਗਾਂ ਵਾਲ਼ ਭਲ? 52 ਸ਼ਲਕ, ਤੱਘਾਂ ਲਾਂ ਲੰਦਕਾਂ ਦੇ /ਇਗੱਠੇਆਂ ਲਲਣ ਕਾਰਣ ਲੋਲਆਂ ਟੀ ਲਾਛੜ/ 

5੮ ਨਰਦੇ (ਟੂਕ ਭਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਣਾੰ ਨਾਲੋ ਰੱਕਤੰ- ਚੰਡੀ ੭੭/ 9੯ 2; (7/ ਲੇ ਵੇਲ? 



੫੦੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤ ਗੌਗੌਂ' ਤਹਿ ਗਿਲਜਨ ਕਰਜਯੋ। “ਬ੍ਰਕੁਨ ਬੁਕੁਨ' ਕਹਿ ਚੱਕਨ ਉਚਰਜੇ। 
ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਲੀਨੋ ਜਾਨ। 'ਇਹਾਂ ਗਿਰਜੋ ਹੈ ਜ਼ੈਨੋ ਪਠਾਨ'॥੨੨॥ 
੨੩ ਲੌ ਆਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਰਲੇ। ਛੌਡ ਲੋਥ ਭੱਜ ਗਿਲਜੇ ਚਲੇ। ਰ 
ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਜਾਹਿੰ ਤਹੀਂ ਤਹਿੰ ਮਾਰੈਂ। “ਸਾਨ ਰਖੋ ਕਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਡਾਰੈਂ'॥੨੩॥ 
ਜਿਨ ਉਤ“ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀਨੇ ਡਾਰ। ਤਿਨ ਪੈ ਸਿੰਘਨ ਕੀਓ ਨ ਵਾਰ। 
ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਕੋ ਰੂਪ ਸੁ ਆਹਿਂ। ਲਏ ਨ ਬਦਲੇ ਉਨ 'ਤੇ ਕਾਹਿ॥੨੪॥ 
ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸ਼ਟ” ਜੁ ਮਾਲ। ਲੁੱਟਨ ਵਾਲੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। 
ਦੋਊ ਦਲ ਲੁਟ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਭਏ। ਕਈਅਨ ਕੋ ਵਡ “ਦਾਲਿਦ ਗਏ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਰ੍ ਰ 

ਲਦੇ ਲਦਾਏ ਉਠ ਬਡ, ਐ ਕਸੀ ਕਸਾਈ ਤੋਪ। 
ਜਿਸ ਕੀ ਨਦਰੀ ਆਇ ਪਏ, ਲਏ ਸਾਂਭ “ਕਰ ਚੋਪ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

੯ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਪਰ ਸਾਲ ਤੌ ਬ਼ੀਸਾ। ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਨਰੀਸ਼ਾ”। 
ਮਾਘ ਚੌਥ ਸਿਰਹੰਦੋਂ ਕੋਹ ਚਾਰ। ਪੀਰ ਜੈਨ ਢਿਗ ਜੈਨੋ ਲਯੋ ਮਾਰ॥੨੭॥ 

ਸਾਖੀ ਫੇਰ ਸਰਹੱਦ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 
(...ਹਲ ਬਣਾਇ ਤਹਿ ਦਏ ਵਗਾਇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਗੇ ਸੁਣੋ ਸਰਹੰਦ ਕੋ, ਜਿਮ ਲੁੱਟੀ ਤੀਜੀ ਬਾਰ। 
ਮਾਲ ਲੂਟਯੋ "ਬੋਦਾ ਕੀਓ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਢਾਹਿ ਕੀਯੋ ਖਵਾਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੇ ਬਹੈਂ। ਲੁੱਟ ਲਿਜਾਵੈਂ ਵਿਚ ਨ ਬਹੈਂ। 
ਸਿੰਘਨ ਕਰੀ ਥੀ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਰਦਾਸ। "ਰਾਖੀ ਕਰੈ ਇਸ, ਤਿਸ ਹੁਇ ਨਾਸ਼॥੨॥ 

ਜਨ ਖਾਂ ਦਾ ਲੱਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਓਨਾਂ /ਇਹ ਸ਼ਲਦ ਕਹੇ: ਨਨ ਤੋਂ /ਨੱਆਂ ਨੂੰ ਉਰ ਦੋ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਂ ਦਾ 
੫ਤਾ ਲੱਗਾ /ਨ%/ = ਤਟਾ ਤਾਲੀ? # ਜਾਨ ਬਕਲ਼ੇ' ਕੰਨ ਕੇ ਗੱਸੇਆਰ ਸੱਟ /ਦਂਦ/ ੫ ਓਲੋ/ ੬ ਉਨ? 

੭ ਦਾੱਲਟ੍ ਲਾਂਦੇ ਠ/ ੮ ਝੱ੫ ਕਰ ਲੇ (7) ਖਲਾਂ ਖਲਮ ੯ ਸੰਮਤ ੧੮੨੦ /ਠੋਕਆੰ ($%੬ਤ ਲੰਂ2/ 

5੦ ਰਾਜਾ/ 55 ਲੱਥਾ (ਸਾਲ) ਕਰ /ਇੱਤਾ/ 5੭ ਨੋ /ਇਸ ਆਹਰ (/ਸ਼ਠਾਹਿਂਦ) ਲੀ ਗੱਖਆ ਕਠੰਗਾ ਓਹ 

#ਵਸ਼ ਨਸ਼ ਹੱਫੌਨਾ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੦੫ 

'ਇਹਾਂ ਗਜਬ ਹੈ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੂਆ। ਇਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਖ ਕੈ ਕੂਆ”। 
'ਬਡੋ ਕਹਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗ ਭਯਾ। ਬਾਲਕ ਬਿਦੋਸ਼ਨ ਗਲ ਕਟ ਦਯਾ'॥੩॥ 
ਨਹਿੰ ਬਾਲਕ ਉਨ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਲੁਕੀ ਨ ਥੀ ਮਾਯਾ ਉਨ ਕੋਲੇ। 
ਚੌਦਾਂ ਸੈ ਇਹਾਂ ਦੇਹਲਾ ਸਿਖ ਕੀ। ਮਸੰਦ ਸੁਲਖਣੋ ਇਸ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ॥੪॥ 
ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪੱਯੋ ਭਰ ਦਿੱਤੋਂ ਉਨ੍ਹਂ। “ਜੋ ਸਭ ਗਜਬ ਨ ਕਰਤੇ ਕੌਨੇ। 
ਇਹਾਂ “ਗਧਨ ਕੈ ਹਲ ਚਲਵਾਯੋ। “ਯਾ ਕੀ ਇੱਟ ਮੱਧ ਦਰਯਾਇ ਰੁੜ੍ਹਾਯੋ'॥੫॥ 

ਨਕ .. 

ਐਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤੋ, ਤੌ ਵੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੱਧ ਆਇ। 
ਜਿਤ ਜਿਤ ਵਲ ਜੋਊ ਖੜ ਬਹੇਂ, ਨਿਕਸੇ ਉਸੀ “ਸੁ ਦਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਠਟ” ਹੱਲੋਂ ਕੀਯੋ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕੋਟ ਥੋ ਬੰਡ ਲੀਯੋ। 
ਢਾਹਿ "ਲੱਕ ਜਿਮ ਪਲ ਮੈਂ ਦਏ। "ਹੱਥ ਹਥੌੜੇ ਪੰਥਹਿ ਕਏ॥੭॥ 
ਜਿਮ ਕਰ ਲੀਓ ਥੋ ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਰਾਰ। ਨਿਕਸੇ ਕਰ ਕਰ ਨਿਜ ਸੋਊ ਬਾਰ””। 
ਫੇਰ ਲਏ ਕਈ ਗਧੇ ਮੰਗਾਇ। ਹਲ ਬਣਾਇ ਤਹਿ ਦਏ ਵਗਾਇ॥੮॥ 
ਵਡੇ ਸੁਦਾਰ ਨ ਹਥ ਆਪ ਲਾਯੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ”? ਕਹਿ ਪੰਥ ਕਮਾਯੋ। 
“ਹੁਤੋ ਬਾਪ ਥੋ ਹਮਰੋ ਸਾਥ। ਸੋਊ ਲਿਖੀ ਜੁ ਉਨ ਕਹੀ ਬਾਤ॥੯॥ 

ਸਾਖੀ ਦੇਹੁਰੇ ਕੇ ਪੁਸੰਗ ਕੀ ਲਿਖਯਤੇ 
(...ਈਹਾਂ ਦੁਬਾਰ ਦਯੋ ਖੂਬ ਬਨਾਇ) 

ਚੌਪਈ॥ 
ਅਗੇ ਸੁਨੋ ਅਬ ਮਾਲੀ” ਪਯਾਰੇ। ਜਿਸ ਬਿਧ ਦੇਹੁਰੇ" ਪੰਥ ਬਨਵਾਰੇ””। 
ਜਬ ਮੱਧ ਪੰਥ ਕਿਲ੍ਹੇ ਥੋ ਵੜ੍ਯੋ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰਨ ਬਹੁ ਕੜਾਹ ਕਰਯੋ॥੧॥ 
ਕਿਨੇ ਮਾਤਾ ਕੈ ਬੁਰਜ ਬਰਤਾਯੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਨ ਜਾਗ੍ਹਾ ਆਯੋ। 

9 /ਏਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੌ/ ੨ ਲੋਲੈਆ ਆੰ (ਦਸਮ ੰਤਗੁਰ)/ ਤ ਦਹਨ /ਡ£ਢੀ 

ਦਾਹਲਲਾਂ ਅਰਲਾਤ ਘਰ/ # ਤਾਂ ਲੇ ਆਨੇਹਾ ਕਹਿਰ (ਨ/ਹਿਲਜ਼ਾਦਆਂ ਅਰ) ਨਾ ਕਰਦੇ/ ੫ ਨਂਹਆਂ ਦੇ 

ਗੱਤਆਂ ਦੋ ਹਲ ਚਲਾਉਂਟਾ/ ੬ /£ਸਆੰਹਨ ਦੀਆਂ /ਏਂਟਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ /ਵੋਚਾ ਠੰਤਹ ਏੇਣਆਂ/ ੭ ਓਸ 

ਪਹਨਓ? ੮ ਧਾਚ ਕੇ. /ਨੈਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕ। ੯ ਲੱਠਾ ਵੱ (ਢਾਹ /ਦੱਤ)/ ੧੦ ਅਜੇਹੇ ਹਥਕੰਡੋ ਕੰਤੇ ਪੱਖ 
2 (੭) ਪਲ ਦੈ ਹੱਥਾਂ #ਫੇਚ ਹਲੌਤੇ ਸਨ/ 55 ਦਰਵਾਲ਼ੇ ਤੱ /ਨੈਕਲੋ/ 5੭ ਸਦਨ (ਆੰਤਗਰ ਦੇ ਬਚਨ ਘਣੇ 

ਕਤ)/ 5ਤ ਕੰਪਟਨ ੭ਓੰ/ %% ਹਠ ਨੰਹੇਲਾਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ; ਡੰੇ/ $% ਲਣਵਾਣ/ 'ਭੰਠੂ /ਨਕਦਾ ਹਨ 

ਉਓਸ਼' ਦਾ /&ਤਾ /ਏਸ਼ ਹੱਲ /ਵੇਚ ਨਾਲ਼ ਨ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨੰ 



੫੦੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕੋਈ ਗਏ "ਸਰ ਜੋਤੀ ਤਾਲ”। ਜਹਾਂ ਦਗਡੇ ਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲ॥੨॥ 
ਸਭ ਖਾਲਸੈਂ! ਮਿਲ ਮਤੋ ਠਹਿਰਾਯੋ। ਚਹੀਯਤ ਇਕ ਹੀ ਦੇਹਰੋ ਬਨਵਾਯੋ। 
ਜਿਸ ਜਾਗ੍ਹਾ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੈਂ ਘਾਏ"। ਜਿਸੈ ਨੌਰ ਉਨ ਗਲੇ ਕਟਾਏ॥੩॥ 
ਜਿਸੈ ਠੌਰ ਉਨ “ਵੀਟਯੋ ਰਕਤ। ਉਸੀ ਠੌਰ ਉਨ ਹੋਵਗੁ ਸ਼ਕਤਿ'। 
ਬਿਰਧ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਾਂ ਪੁਛ ਬੁਲਾਏ। ਅਸਥਾਨ ਪਤੇ ਉਨ ਸਭੈ ਬਤਾਏ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਜੁ ਪੀਛੈ ਜਿਮ ਭਈ, ਤਿਮ ਉਨ ਦਈ ਸੁਨਾਇ। 
ਜਿਮ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਗ੍ਰਸਟ” ਨਿਜ, ਦੀਪਕ ਲਯੋ ਬਲਵਾਇ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਿਸੈ ਭਾਂਤਿ ਉਨ ਬ੍ਰਿਧਨ ਬਤਾਈ। ਉਸੀ ਭਾਂਤ ਮੈਂ ਲਿਖਯੋ ਬਨਾਈ। 
ਜਬੈ ਬਜੀਰੈ- ਬਾਲ ਮਰਵਾਯੋ। ਉਸੈ ਬਾਲਨ” ਸੋਂ ਪਕੜੋ ਆਯੋ॥੬॥ 
ਕਦੇ ਸੂਲ ਕਦ ਕਹੈ ਅਫਾਰਾ। ਭੇਤ ਨ ਦੇਵੈ ਵਹੁ ਮਨ ਸਾਰਾ। 
ਜਾਗਤ ਡਰੈ ਐ ਸੂਤੋ ਬ੍ਰੜਾਵੈ। 'ਹਾਇ ਹਾਇ' ਕਰ ਉਠ ਭਜ ਜਾਵੈ॥੭॥ 
ਕਹੈ, 'ਬਾਣੌ ਕੋਊ ਨੀਲੋਧਾਰੀ। ਮਾਰੈ ਸੋਟੇ ਮੁਹਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। 
ਦੋਊ ਬਾਲਕ ਜੋ ਅਬ ਹਮ ਮਾਰੇ। ਗਿਰਦ ਫਿਰੈਂ ਫੜ ਕਰਦ ਕਟਾਰੇ'॥੮॥ 
ਸੱਦ ਮੁਲਾਣੇ ਭੇਦ ਕਹਿ ਦਯੋ। ““ਤਬੀਤ ਧਾਗੋ ਉਨ ਨੈ ਬਹੁ ਕਯੋ। 
ਤੌ ਭੀ ਉਸ ਕੋ ਛੁਟੈ ਨ ਖਯਾਲ। ਸਗਵੋ ਉਸ ਹੁਇ ਬੁਰੋ ਹਵਾਲ॥੯॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਮ ਜਿਮ ਤਾਗੇ ਉਨ ਬੰਧੇ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਇ ਕਲਾਮ”। 
ਤਿਮ ਤਿਮ ਉਸ ਬਹੁ ਦੁਖ ਲਗੈ, ਪਾਇ ਨ ਕਛੂ ਅਰਾਮ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਉਤ ਵਲ ਜਾਵੈ। ਨਰੜ ਪਕੜ ਹੁਇ ਤੁਰਤ ਗਿਰ ਪਾਵੈ। 
ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਥੇ ਜਦ ਕਰਤ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਮਾਰੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬ'₹॥੧੧॥ 
ਤੋ ਤੁਰਕਨ ਕੈ ਮਨ ਭੈ ਆਈ। ਪੁਗਟ ਨ ਭਾਖੈਂ ਗੋਪ ਰਖਾਈ। 

5 ਲੱਤਾਂ ਸਰ /ਨੈਥੋਂ ਛੱਟੇ ਸਹਿਲਜ਼ਹਦਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸਕਾਨ ਗਇਆ .ਨ/ ੨ ਸ਼ਰੰੱਫਰ/ = /ਲਣੇ ਨਲ ਸਨ/ 

5 #ਰਲੱਤ ਖ਼ਾਲਨਾ/ ੪ ਆਨ, ਸਹੀਦ ਕਾਂਠ/ ੬ ਲਹੂ ਡੇੱਲਿਆ/ ੭ ਨਲਤ; ਫੜ ਕੇ /ਨੈਨਲ ਕੇ 7) ਵੱਡਾ 
ਭਾਨਾਂ (ਗਾੱਨਸ)/ ੮ ਵਜ਼ਨ ਸਨ ਕੱਜਮਰੈ ਦਾ ਵਨਨਕ ਸਗਾਹਿੰਦਾ ਦਾ ਲੜਾ /ਨੈਸ ਨੇ ਹੇ ਮਹ ਸਤ 5-੬ਓ 

(੧੭੦੬ ਣ?? ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਲੀ ਦੇ ਦੌਂ ਛੱਟੇਂ ਸ਼ਹਿਲਜ਼ਾਇਆਂ ਨੰ ਨੀਹਾਂ /ਵੋਚ /ਲਣਵ/ਆ .ਨ- ਸੰਦਾ 
ਭਹਾਦਰਾ ਨੇਂ ਲ੫ੜਾਚਤਾੰਂ ਦੇ ਅੰਦਾਨ /ਵੇਚਾ /ਏਸ ਨੂੰ ਆਨ ਨਕਾਂਇਆ ਨ ਫਲਾਦ ਪਾਂ ਲਾਂ ਲਲੀਦ ਖਾਂ ਗਲਤਾੰ 
ਨਲ /ਛ/ੱਤਹਾਲਕਾਨਾਂ ਨੇ /#ੱਖਆ ਹੈ? € ਕਾਲਾਂ, ਨਾਲਕਾਂ/ ੧੦ ਤਵੰਠ, ਤਾਨਵੀਜ਼ ਧਾਲੇ, ਟੂਣੇ ਅੰਤਾਂ ਏ 
ਸਤ/ 55 ਸਠੱ/ ੧੭ ਕਰਨ #ਜੀੰਦ ਦੰਆਂ ਆਯਤਾਂ। ੧= ਦੱਠ ਕਸ਼ਟਾ/ 



ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੦੭ 

ਆਪਸ ਮਧ ਮਿਲ ਬਾਤੈਂ ਕਰੈਂ। 'ਇਤ ਵਲ ਨ ਜਾਈਓ', ਯੋ ਆਖੈਂ ਐ ਡਰੈਂ॥੧੨॥ 
ਦੁਦ" ਫਾਤੀਆ” ਔ ਉਪਾਉ ਬਥੇਰੇ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਰੈ ਤਿਮ ਦੁਖੇਂ ਘਨੇਰੇ। 

ਤੋ ਥਕ ਪਕ ਕੇ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। 'ਨਿਬਾਬ ਨ ਮਿਲੈ ਸੌਣੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ॥੧੩॥ 
ਸਦ ਹਿੰਦੁ ਉਨ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। 'ਯਾ ਕੋ ਜਤਨ ਕੋਉ ਕਹੋ ਬਿਚਾਰੀ'। 
ਉਹਾਂ ਆਯੋ ਥੋ ਕਪੂਰੋ ਬਿਰਾੜ। ਉਨ ਕਹਿ ਦੀਓ ਐਸ ਬਿਚਾਰ॥੧੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 
ਤਿਨ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਯੌ ਕਹਯੋ, 'ਯਾਂ ਕੌ ਸੁਨੋ ਉਪਾਇ। 
ਜਿਹ ਜਾਗ੍ਹਾ ਗੁਰ ਸੁਤ” ਬਧੇ“, ਤਹਿੰ ਜਾਗ੍ਹਾ ਦਿਹੋ ਬਨਾਇ॥੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

“ਨਿਸਾ ਪਰਤਿ ਨਿਤ ਦੀਪ ਬਲਵਾਯੋ। ਗੁਰ ਜਾਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਕੜਾਹੁ ਕਰਾਯੋ। 
ਮੰਦੇ ਗੰਦੋ ਕੋਊ ਉਹਾਂ ਨ ਜਾਯੋ। ਝਾੜੂ ਦੇਇ “ਸੁਧ ਠੌਰ ਰਖਾਯੋ॥੧੬॥ 
ਸਨੋ ਸੁਖ ਤਿਸ ਦਝਰਿ ਆਵੈ। ਕਹੈ ਤਗਾਰਲੀ ਸੋ ਪਫਰਾਵੈ 
ਏਕ ਸਿੱਖ ਤਹਿਂ ਦਿਹੋ ਬਹਾਇ। ਸੋ ਲੇਵਗੁ ਸਭ ਬਿਧਿ ਬਨਵਾਇ'॥੧੭॥ 
ਬਜੀਰੈ ਮਨਜੂਰ ਸਭ ਕਰ ਲਈ। ਅਪਨੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੇਰ ਨ ਕਈ””। 
ਦੀਨੋ ਖਰਚ ਚਬੁਤਰੈ ਲਾਇ। ਐਸੋ ਦਯੋ ਉਨ ਬੁਢਨ'" ਬਤਾਇ॥੧੮॥ 
ਯੌ ਸੁਨ ਖਾਲਸੈ ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਈਹਾਂ ਦੁਬਾਰ ਦਯੋ ਖੂਬ ਬਨਾਇ। 
ਝੰਡੇ ਗਡੋ ਔ ਨਗਾਰੋ ਧਰਾਓ। ਬਹਾਇ ਸਿੰਘ ਈਹਾਂ ਪੁਜ ਲਗਾਓ॥੧੯॥... 
<ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਪੰਥ ਆਯੋ ਸਾਰੋ। ਕੀਓ ਉਮੇਂ' ਜਿਮ ਰਾਤ ਉਚਾਰੋ'॥੨੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਪੰਥ ਆਇ ਸਭ, ਲਾਯੋ ਉਹਾਂ ਦਿਵਾਨ। 
ਬਨਵਾਇ ਥੜੋ ਚੌਕੀ "ਧਰੀ, ਉਪਰ ਚੰਦੋਵੇ ਤਾਣ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੌਕੀ ਕੋ ਤੁਰਤ ਤਖਤ ਬਣਾਯਾ। ਸਾਥ ਰੁਮਾਲਨ ਖੂਬ ਢਕਾਯਾ। 
“ਪਾਂਚ ਸ਼ਸਤੁ ਉੱਪਰ ਧਰੇ ਆਨ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਲਏ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਨ॥੨੨॥ 

$ ਦਰਦ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਲਨਾ/ ੭ (%7.ਫਭੰਤੋਹਨ ਕੁਰਾਨ ਲਗੰਫ ਦੀ ੫ੰਹਲੀੰ ਨਰਤ; /ਮਸ ਦੀਆਂ 
#ੱਤ ਆਯਤਾਂ ਹਨ, /ਏਸ਼ਲਨ ਦਾ ਮਲ ਮੰਤੁ ਸ਼ ਦਾ ਆਨ ਨੌਨੀਆਂ ਏ ਠੌਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਏੇ ਹੱਲੇ 
ਪਾਣੱਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈਂ ਕੱਤਾ ਸਾਂਦਾ ਹੰ/ = ਸਾਲੀ ਰਾਤ ਨਵਾ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਸਲ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ) ੪ ੪ੱਤਰ, 

ਨਾਹਿੜਾਲ਼ਾਏ/ ੪ ਆ ਗੱਤੇਆ ਕੰਤਾ/ ੬ ਹਰ ਰਾਤ/ .੭” ਘਕ ਆੰਵੇਤ੍ਹ ਸਰਹਾ ਰੱਲ ਵਰ /ਮਲਦਾ੍ 
ਸੱਖਣਾ ੪ਗੰ ਹੁੰਦ ੯ ਗ਼ਫਲਤਨ ਲਾਘਰਵਾ, ਘੱਲ/ ੧੦ ਕਠਿਨ 55 ਲਾਂਦਆਂ ਨੇ /ਨਧ ਸੱਇਆ 
52 ਸਵੇਰਾ ਨੀਂਦਆਂ/ 9 ਗਨੂ ਗੁੱਥ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਪਕਾਨ ਕੱਤਾ/ 'ਸਟ' ਟੈ ਨੈ ਨਰੁ ਨੁੱਥ ਸੰਹਿਲ ਦੇ 
ਹਲੂਰ ਸ਼ਨਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਂ ਲਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪੁਾੱਤਲਟਾ ਹੱਦੀਂ ਆ 



੫੦੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਮ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੁਜਵਾਏ। ਧੂਪ "ਚੰਦਨ ਚਰਚ “ਸੁਮਨ ਬਰਸ੍ਰਾਏ। 
“ਚੌਰ ਮੁਨੋ ਤਹਿੰ ਦਯੋ ਕਰਵਾਇ। ਇਕ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲਯੋ ਮੁਖਤਯਾਰ ਠਰ੍ਹਾਇ॥੨੩॥ 
“ਉਸੈ ਸਿੰਘ ਥੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨ੍ਯੋਂ। ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਅਤਿ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਕੋਂ। 
ਬਹੁਤ ਖਾਲਸੈ ਤਹਿ ਕੜਾਹੁ ਕਰਵਾਇ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਾਇ।੨੪॥ 
ਦੇਹਿਂ ਪਰਦੱਖਣਂ ਏਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰੈਂ। ਸੋਉ ਪਾਵੈਂ ਜੋਉ ਚਿਤ ਧਾਰੈ'। 
ਬੈਠਾਇ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਵਾਯੋ। ਇਮ ਕਰ ਖਾਲਸੋ “ਡੇਹਰੋ ਜਗਾਯੋ॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਦਈ ਜਗੀਰ ਲਗਾਇ ਲੌ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੁਵਾਰੇ ਸਾਥ। 
ਬੈਠ ਸੁ ਦੇਹਰੇ ਖਾਂਹਿ ਸਿੰਘ, ਪਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਜ ਹਾਥ॥੨੬॥ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਸੁਨੀ ਥੀ, ਪਿਤਾ ਆਪਨੇ ਪਾਸ। 
ਲਿਖੀ ਸੁ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸੈ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕਰੈਂ ਅਰਦਾਸ॥੨੭॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿਰਹੱਦ ਰੋਕਣੇ ਕੀ ਐ ਸੌਂਪਣੇ ਕੀ 
(ਬਾਰ ਤੀਜੀ ਭਯੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਟਾਈ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲ ਤੋ ਲੁਟ ਲਯੋ, ਰਹਯੋ ਗੜ੍ਹੀ ਇਕ ਮਾਲ। 
ਜਿਸੈ ਭਾਂਤ ਸੋਊ ਜਾ ਪੁਟਯੋ, ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨੋ ਹਵਾਲ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਾਫਰ? ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੁਟ ਲਯੋ ਆਮ। ਰਲਯੋ ਖਾਲਸੈ ਸੋ ਸਿੰਘ ਧਰ ਨਾਮ। 
ਨਗਦ ਮਾਲ ਲਯੋ ਲੋਕਨ ਲੁਕਾਇ। "ਨੀਹਨ ਮਹਿਲਨ ਹੇਠ ਗਡਵਾਇ॥੨॥ 
ਉਨ ਭਲ ਜਾਨ ਦਯੋ ਡੂੰਘੇ ਦੱਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਪ ਯਹ ਬਣਵਾਯੋ ਸਬੱਬ। 
ਦਰਬ”” ਡੂੰਘੀ ਲਖ” ਡੂੰਘੀ ਪਟਵਾਈ। ਇਮ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ "ਮੁੱਢੋਂ ਖਟਾਈ॥੩॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਥੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਲਟਾਵਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਖਾਲੀ ਜਾਵਨ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਥੇ ਤੱਤੇ ਵਾਕ। ਗਏ ਸਾੜ ਵਹੁ ਪਾਨੀ ਲਾਕ'₹॥੪॥ 

9 ਚਰਰਨ- ਚੰਦਨ ਆਮਦ ਦਾ ਪੱਲ; ਲੰਘ. ਗਰ ਗੰਥ ਨਾੰਹੇਲ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ /ਤਲਕ ਕਰਨ” 2 ਛੱਲਾਂ ਲੀ 

ਵਰਖਾ ਕਾੰਤੰ/ ੨ ਵਰ, ਚਫਰ ਦਾ ਮਨ ਫੜ ਕੇ ਝਲਾਣ# ੪ ਰਥਾਲੀ ਰਲ਼ਾਲ ਵਜਾਓੰਣ ਵਾਲੇ: ਕੀਰਤਨੀਏ 

4/ ਡਠਾ ਸ਼ਥਾ/ਤ ਕਾੱਤਾ/ ੬ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਦੀ ਯਮਨ ਦਾ ੫ਟਾ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਆ) ੭ ਫਨੂ, ਲਹਤ /ਨਿਆਦਾ/ 

੮ ਮਕਾਨਾਂ ਦੱਆਾਂ ਨਹਾ ਹੇਠ ਦਲ /ਇੱਤਾ/ ੯ ਠੱਲ; ਯੱਨ' ਸਮਡ ਕੰ/ ੭ ਆਲ ਧਨ/ 95 ਵੇਸ ਕੰ/ 

5੭ ਲੜ #ਟ /ਇੱਤਾ/ ੧੭੩ ਤਕ: ਤਾਈ? 

'ਆਠਤਰ .- ਓਸ /#% ਲੌ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ/ਏ/ ਹਾਲ ਲੱਤ ਕੇ ਫਤਹ ਭਲਵ1ਟ? 



ਜਰਰ੬ਫਪੁਕਸ ੫ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ। ਵਹਿ ਨਹਿੰ ਛੋਡੈ ਜੌ ਲੁਕੇ ਪਤਾਲ। 
ਬਾਰ ਤੀਜੀ ਭਯੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਟਾਈ। ਸਰਦਾਰਨ ਹਥ ਬਡ ਦੌਲਤ ਆਈ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਖੱਤ੍ਰੀ ਹੁਤੋ, ਮੁਲਕ "ਉਗ੍ਰਾਹਨਦਾਰ। 
ਜੱਟ ਪੁਰੈ ਕੇ ਉਨ ਢਿਗੈ, ਇਕ ਲੀਨੀ ਗੜ੍ਹੀ ਸਵਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਵੜੇ ਲੋਕ ਤਿਸ ਲੈ ਬਡ ਮਾਲ। ਉਸ ਕੋ ਸੁਨਯੋ ਸੁਦਾਰਨ ਹਵਾਲ 
ਵਡੋਂ ਕਿਲ੍ਹੋ ਗਯੋ ਲੁੱਟਯੋ ਸਾਰੋ। ਤਬੈ ਸੁਦਾਰਨ ਯੌ ਜੀਅ ਧਾਰੋ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਦਾਰਨ ਮਾਲ ਤਕਾਇ ਕੈ, ਗੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਟਕਾਇ। 
'ਇਸ ਕੀ ਜਪਤੀ£ ਹਮ ਕਰੈਂ, “ਪਾਛੈ ਲਿਹੋ ਬਟਾਇ॥੮॥ 
ਬੁੱਢੋ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹੁਤੋ, ਝੰਬੋ ਵਾਲੋ ਜੋਇ। 
ਫਤ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੋਤਰੋ, ਨਿਬਾਬ ਬੰਦੈ ਕੀਓ ਥੋਇ£॥੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੋ ਮਲਵਈਅਨ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਲਯੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਨ “ਟਕੇ ਚੁਕਾਰ। 
ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਯੋ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇ। ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਓ ਗੁਪਤ ਨਜ਼ਰਾਇ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਸੋਊ ਜਪਤਜਯੇ“, ਕਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼। 
ਕਾਢੀ “ਨਾਰ ਨੰਗਿਆਇ ਉਨ, ਕੁਛਕੁ ਨ ਕੀਓ ਅੰਦੇਸ਼"॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਹਾਂ ਸਰਾਪ ਬਡ ਨਾਰਨ'” ਦਯੋ। ਸੋਊ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪਲੋ। 
ਧਰਮ ਖੋਯੋ ਐ ਰਹਯੋ ਨ ਧਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ 'ਆਯੋ ਘਟਨ॥੧੨॥ 
ਵਹੀ ਕਿਲ੍ਹੋ ਪਸਿੰਦ ਸਿੰਘਨ ਕੀਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਾਪ ਤੇ ਇਕ ਵਲ ਥੀਓ। 
ਹੁਤੋ ਸ੍ਰਿਹੰਦੋਂ ਨਾਮ ਨਿਆਰਾ। ਸੀ ਮੁਖ ਹੂੰ ਤੇ ਜਟ ਪੁਰੋ ਉਚਾਰਾ॥੧੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਲੀਨੇ ਟਕੇ ਨਿਬੜਾਇ'£ ਜਬ, ਦੀਓ ਨਾਣੌ ਸਿੰਘਨ ਪਾਇ। 

56 ਇੰਗੂਾਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਆਤਆਰ/ ੨ ਠਾਠ? ਨੋਸਦੇ ਕੱਠਾ/ =ਤ ਨੱਕ ਲਈ # ਲਥਤ ਕਰਨਾ/ 
./ /#ਛ' ਵੱਡ ਲੌਣਾ/ ੬ ਇਸ ਨੁੰ/ ੭ ਅਲੈ ਕਾ ੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਾ ਕਠ ਕ/ ੮ ਨਜ਼ਰਨਨ ਡੋਟ/ ੯ ਜਕੜ 
ਕਾਠ /5%/ ੧੦ #ਰਤਾਂ ਲਸਤ-ਹੱਣ ਕਰ ੨/ 55 (ਫ7੭ #ਦਲ; #ਛਕਰ, ਡਰ/ 5੭ /ਏਸਤਆਂ ਨੰ/ 
9੨ ਆਟਾ ਘੰਣ ਲੱਗ; ਓਸ ਦਾ ੫ਤਨ ਨਨ ਗੋਇਆ/ % ਲੁਕਾ ਲਲ/ 



੫੧੦ ਥ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਹਥ, ਲੀਨੋ ਸਾਲ ਚੁਕਾਇ॥੧੪॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੜ੍ਹੀ ਬੁਢੈ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਹੁਤੇ ਮਧ ਪਿੰਡ ਜੇ "ਬਾਗਨ ਤਈ। 
ਔਰ ਗਿਰਦ ਲਯੋ ਖਾਲਸੇ ਰੋਕ। ਸਿੱਖਨ ਭਯੋ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ॥੧੫॥ 

ਸਾਖੀ ਮੁਲਕ ਰੋਕਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੌਂਪਨ ਕੀ 
ਭਾਈ ਭਗਤੂਕਿਆਂ ਐ ਫੂਲਕਿਆਂ ਕੋ ਔਰ ਰਯਤ ਕੀ 

(...ਚਹੀਯੇ ਮੁਲਕ ਯਹ ਸਾਂਝੇ ਰਖਾਹਿੰ) 

ਦੋਹਰਾ 

ਲੁਟ ਲਿਓ ਸਰਹੰਦ ਜਬ, ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ ਵਧਯੋ ਉਛਾਹੁ”। 
ਸੋਊ ਸੁਨੋਂ ਸਬੱਬ ਅਬ, ਜਿਮ ਪਰਯੋ ਖਾਲਸੋ “ਦੁਇ ਰਾਹੁ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬ੍ਰਿਧ ਦਲ ਕਹਿ, 'ਚੜ੍ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਓਰ"। ਤਰੁਨ“ ਕਹੈ, 'ਮੁੜੋ ਵੱਲ ਲਹੌਰ'। 
ਕੋਉ ਕਹੈ, 'ਚੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਾੜ'। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਲਓ ਦਖਨ ਉਜਾੜ॥੨॥ 
ਜਿਤਨੇ ਮੁਖ ਤਿਤਨੇ ਸੋਉ ਥੋਲੈਂ। ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਰੁਕਨਾਂ ਸੋਉ ਟੋਲੈਂ। 
ਬੁੱਢੋ ਦਲ ਚੜ੍ਹ ਲੰਘ ਤੁਰੇ ਅਗਾਹਿ। ਤਰੁਨ ਹਟਯੋ ਮੁੜ ਪਿਛਲੈ ਰਾਹਿ॥੩॥ 
ਸੋ ਹੋਇਓ ਜਾ ਗਿਰਦ ਲਹੌਰ। ਬ੍ਰਿੱਧਨ ਕਰੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰ”। 
ਰਸਤੈ ਮਧ ਵਡ ਆਵੈ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਖਾਲਸੋ ਲਹਿਰ॥੪॥ 
ਜਾ ਪਹੁੰਚਯੋ ਢਿਗ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦ। ਹੁਤੋ ਤਿਰਾਵੜੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਦ'। 
ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁ ਕਰ ਦਯੋ ਡੇਰਾ। ਕਰ ਦਯੋ ਕੂਚ ਭਯੋ ਅਗਲ ਸਵੇਰਾ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈ ਜੋ ਅਗੈ, ਕ੍ਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਯਾਰ। 
ਢੁਕਯੋ“ ਸੁ ਜਾਇ ਸਰਾਇ ਢਿਗ”', ਖੇਲਤ ਫਿਰਤ ਸ਼ਿਕਾਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਰਾਇ ਊਹਾਂ ਥੀ ਬਡ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕਰਵਾਯੋ ਬੰਦੇ ਯੌ ਜਤਨ ਬਹੁਤ। 
ਉਹਾਂ ਵਡੀ ਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿਪਾਹਿ। ਕਿਨ ਗੋਲੀ ਦੀਨੀ ਵਿਚੋਂ ਚਲਾਇ॥੭॥ 
ਸੋ ਆਇ ਲਗੀ ਕ੍ਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇਹਿ। ਸੋ ਮਰ ਗਯੋ ਫੂਕਯੋ ਉਸ ਥੇਹ”। 

9 ਝਾਗਾ ਜੰ ਸਨ/ 2 ਇਤਲਾਹ, ਓੰਨ/ ਤੇ ਦੁਜੇ ਨਸ਼ਤੰ/ ੪ ਵੱਲ ਤਰਫ/ ੫ ਤਰਨਾ ਟਨ) ੬ ਰੌਕਣ ਟੇ ਥਾ? 

੭ ਦੱੜ, ਹੱਲ? ੮ ਨੰਤ/ ੯ ਲ੍ਰ ਤੱ? ਰਾਣਾ (ਨ7?/ ੧੦ £ਜ/ਨਆ? 95 ਨੰਦ ਕੌਲ/ $> ਸਾ ਲਹਹਾ/ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ ਰ ੫੧੧ 

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਤੁਰਯੋ ਅਗੇਰੇ। ਜਾਇ ਲੂਟੇ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰ ਘਨੇਰੇ॥੮॥ 
ਮਲੀ" ਮਾਰ ਲੁਟ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇ ਵਲ ਜੀਂਦ ਕ੍ਰਨਾਲ। 
ਢਿਗ ਜਮੁਨਾ ਐ ਢਿਗੈ ਪਹਾਰ”। ਰੋਕ ਖਾਲਸੈ ਕਰੀ ਕੋਰੜੇਦ ਡਾਰ॥੯॥ 
ਪੰਜ ਮਿਸਲ ਥੇ ਭਏ ਮਝੈਲ। ਛੁਟਵੈਂ ਲਗ ਗਏ ਮਲਵਈ ਗੈਲ। 
ਉਨ ਕੋ ਦੀਨੋ ਰਯਤ ਠਹਿਰਾਇ। ਲਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਟਕੇ ਚੁਕਾਇ॥੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲਾਕ” ਪਟਯਾਲੈ ਨਾਭਿਓਂ, ਜੀਂਦ ਕੈਂਥਲ ਛਡ ਦਾਇ"। 
ਬਾਲੋਵਾਲ% ਭਦੌੜ? ਲੌ, ਸਹਿਣੋਂ- ਮਹਰਾਜ“ ਛੁਡਾਇ॥੧੧॥ 
ਔਰ ਬਿਰਾੜ ਜੋਊ ਦੁਇ ਧਿਰੈ, ਸਾਬੋ ਐ ਬਣਵਾਲ। 
ਉਨ ਕੀ ਮਸਲਤ” ਜੁਊ ਚੁਕੈ, ਰਲੈ ਨ ਕੋਉ ਕਿਸ ਨਾਲ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੁਲਾਇਣ”” ਔ ਭਗਤੁ” ਵਾਲ। ਚੜ੍ਹਤ ਖਾਲਸੈ ਮਿਲੈ ਅੱਗਲ”ਦ ਵਾਲ। 
ਬੀੜ ਸਾਂਝੋਂ ਖਾਲਸੈ ਰਖਵਾਯੋ। ਚੜ੍ਹਨ ਫਿਰਨ ਕੋ ਥਾਮ ਰਖਾਯੋ॥੧੩॥ 
ਫਿਰ ਤੁਰ ਡੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਹੰਦੈ ਲਾਵੈਂ। ਪਟ ਮਹਿਲਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈਂ। 
ਨੀਂਹ ਪੱਟ ਦੇਂ ਮਹਿਲ ਉਲਟਾਇੰ। ਕਿਛ ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕਿਛ ਲਾਲਚ ਮਾਂਹਿ॥੧੪॥ 
ਔਰ "ਸਾਬੋ ਕੇ ਜੋਊ ਬਿਰਾੜ। ਭਏ ਟਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇਨਦਾਰ। 
ਬਣਾ ਵਾਲ ਤੀਜੈ ਬੈਰਾੜ। ਲਏ ਖਾਲਸੈ ਅਗੈ ਸੁਧਾਰ॥੧੫॥ 
ਘੋੜੇ ਦੇਹੈਂ ਐ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਘਲਾਵੈਂ। “ਭਾਜੜ ਟਕਰ ਕੋ ਘਰ ਸੌਪਾਵੈਂ। 
ਏਸ ਜੁਗਤ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਬਹੇ। ਕਈ ਸਾਕ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਭਏ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਈ ਲੇ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਭਏ, ਪਰੀ ਖਾਲਸੈ ਉਸ ਬੋਇ””। 

/ਏੱਤਾ (?/// ਆਲੋਰ ਕੱਟਲੇ ਦਾ /ਇਲਕਾ/ ੪ ਤਕ; ਤਾਈਂ/ ੫ ਵੱਲ ਆਸਾ) ੬-£ /0ਤਾਂ ਏ ਨਗ? 

92 ਨੌਕਾ ਸਲਾਹ, (?/ ਅਲ਼ਵਰਾ/ 59 ਫੂਲ ਵੱਲ ਦੇ/ 52 ਭਾਣਾ ਭਗਤੁ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਆਨਨੇਲਾੰ ਤੇ 

#ੰਹੁਵਾਲ ਸਰਦਾਰ/ ਭਾਈੀਂ ਭਗਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਰਵਾਦ ਨਲ ਗਇਆ! ਗੁਲੂ 

ਅਰਜਨ ਦੋਵ ਨੰ ਦੇ ਸਨ /ਏਸ਼ ਨੇ ਆ #ਨਤਨਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਫਾ ਕੱ? /ਟਸ਼ ਦਾੰ ਕੁਲ /ਵੇਚੇ' ਭਾਠਾੰ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ /ਨਘ ਦੇ ਸਪਤ ਭਾਈ ਦੇਰ ਨੈਘ ਨੇ /ਨਆਸ਼ਤ ਕੈਲਲ ਕਾਇਲ ਕੱਤ) ਭਾਣਾ ਭਗਤ ਲੀ ਦਾ 

ਏਹਾਂਤ ਕਰਤਾਰ/ਰ /ਦੋਲੇ ਗੋਂਇਆ ਨਰ ਗੰਨਰਨਇ ਸਾਹਿਲ ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਕਾਨ ਕੱਤਾ/ 

ਹੜ ਅੱਲੇ' ਦ/ %6 /ਇਨਰ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲ ਦੈ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ/ 5੫ ਨਾਲ਼ 
ਕਾਂ ਤਲਫੰਡਾਂ (ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਝ) ਦੇ ਲੌਰਾਤ ਟੱਸ਼ /ਵੋਲ/ 9੬ ਭਾਲਤ ਪੌਣ ਤੇ ਮਕਾਲਲੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 

ਨੂੰ ਅੰਰਲੇ ਝਣਾਈਂਣ ਲਣਾੰ ਖ਼ਾਲਨੇ ਦੇ ਸੁਮਰਦ ਕਰ ਟੌਦੋ/ 5੭ 9; ਆਦਤ/ 



੫੧੨ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸੋਊ ਨਾਮ ਧਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਨ ਓਇ॥੧੭॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੰਥ ਵਾਕ ਉਨ ਪੈ ਫੁਰਮਾਯਾ। ਹੁਤੋ ਜੁ ਮਧ ਸੁਖਮਨੀ ਧਰਾਯਾ। 
'ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ। ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ'“॥੧੮॥ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਪਏ। ਰੱਯਤ ਭਏ ਦੇਣ ਟਕੇ ਸੁ ਠਏ”। 
ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਹੀ ਕੋ ਮਿਲ ਪਯੋ। ਉਪਰਾਲੇ ਉਸ ਕੋ ਉਨ ਉਨ ਕਯੋ॥੧੯॥ 
ਜਿਹ ਲਗ ਜੈਨੇ? ਹੁਤੀ ਸੁਦਾਰੀ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸੋ ਉਗ੍ਹਾਹਿ ਲਈ ਸਾਰੀ। 
੩ਸੁਹਰ ਮਲੇਰ ਪਹਿ ਪਠਾਨ ਨ ਛੇਰਯੋਂ। ਰਖਯੇ “ਬਚਨ ਗੁਰ ਹੋਇ ਨ ਤੋਰਸੇੋ॥੨੦॥ 
ਲੇਹਿ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਗਿਰਦੋ ਘੇਰ। ਦੇਹਿਂ ਘਰੋਂ ਕਢ “ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ। 
ਪਿੰਡ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕ ਤਿਨ ਪਹਿ ਛੋਰਾ”। ਸਿੰਘ ਸਾਲਾਂ ਲੇਂਵੇ ਚੜ੍ਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਘੋਰਾ॥੨੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਸ ਮਿਸਲ ਰਲ ਥੋ ਕਹਯੋ, 'ਇਹ ਰਹਜੋ ਸਾਂਝ ਸਭ ਥਾਂਇ। 
ਆਵਤ ਜਾਤੀ ਫੌਜ ਕੋ, ਧਰੋ ਬੀੜ ਇਸ ਨਾਇ'॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੋ ਰਾਇ “ਜਿਗਰਾਵਨ ਵਾਲ। ਆਇ ਮਿਲ੍ਯੋ ਵਹਿ ਖਾਲਸੈ ਨਾਲ। 
ਵਹਿ ਰਖਤ ਖਾਲਸੈ ਆਦੈ"” ਮੇਲ। ਰਹਤ ਬਕੀਲ ਉਸ ਖਾਲਸੈ ਗੈਲ॥੨੩॥ 
ਜੌ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਦੇਤੌ ਮਾਲ। ਕਰ ਲਯੋ ਚੁਕਾਵੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। 
ਹੁਤੀ ਖਾਲਸੇ ਭੀ ਯਹੀ ਸਲਾਹਿ। 'ਚਹੀਯੇ ਮੁਲਕ ਯਹ ਸਾਂਝੇ ਰਖਾਹਿਂ॥੨੪॥ 
ਤੀਨ ਨੌਰ ਯਹ ਸਾਂਝ ਰਖਾਵੋਂ। ਘੋੜੇ ਚਰਨ ਕੋ ਥਾਉ ਬਨਵਾਵੋਂ।' 
ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਉਜਾੜਯੋ ਨਾਂਹਿ। ਅਗੈ ਚਲਨ ਕੋ ਯਹ ਰਹਿਗੁ ਰਾਹਿ॥੨੫॥ 
ਔਰ ਮੁਲਖ ਕਰ ਰਖਿਓ ਪਿਆਰਾ। ਜੋ ਵੜ ਬਹਯੋ ਸਗਤੋ”! ਐਂ ਮਾੜਾ। 
ਜਿਨ ਰੱਯਤ ਸਿਉਂ ਕੀਓ ਸਨੇਹ। ਕਰਯੋ ਰੱਯਤ ਨੇ ਉਸ ਸੋਂ ਨੇਹੁ॥੨੬॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਭਗਤੂ ਔ ਮਹਰਾਜ ਕੇ", ਰੰਘੜ ਔਰ ਪਠਾਣ। 

5 ਨਾਕਾ ਲਏ ਕੱਰਰ ਕਰ ਲਣ/ ੭ ਜੌਨ ਖਾਂ ਨਲਾ ਸਨਾਹਿੰਦ/ ਤੇ ਆਲ ਕੌਟਲੇ ਏਂ ਪਨਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ 

/ਕੋਹਾ/ # ਛੇਤਆ/ ਖ' ਰੂ ਜੀ ਛਾ ਝ਼ਲਨ (/ਕੈ ਆਲੇਰ ਕੌਟਲੇ ਵੱਲੇਆਂ ਨੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ) ਨਾ 
ਤਾਂੜਆ/ ੬ ਸ਼ੋਰ ਆਹੰਮਦ ਸਾਨ- ਮਲੌਨੀਆ ਘਨ ਲੱ ਲਮਕੰਨ ਦੀ ਸੰਨ /ਵੇਦ ਦਲਐਸ਼ ਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਲਾੰ 

ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਟੀ ਨੈਨਾ ਨਲ ਸਮੇ /ਏਹ ਸੰਤ ੧੬੭ (੧੭੧੦ ਲੀ) /ਵੇਚ ਸ਼ਠਾਹਿੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ /ਵੇਚ 
ਨੰ ਹੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ /ਗੋਆ7? ੭ ਛੱਡ /ਦੱਤੰ/ ੮ ਸਾਗ #਼ਲਰ/ ੯ ਜਗਰਾਈ' ਦਾ/ 9੦ ਨਹ ਤੋੱ' ਹਮ 
65 ਸਖਤ; ਤਾਕਤਵਰ/ 9੭ ਆਹਰਾਨ (/ਲੌਰਾੜ)? ਵੰਨ ਏੇ #ਹਰਾਜਲ ਫ/ਨਿਆਨ/ ਦਾ ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤੰਹ ਦਾ 
/ਪਤਾ. ਭਾਹੱਏ/ " ਪੰਨਾ 2੭੭ 
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ਰਖਯੋ ਬੀੜ ਸਭ ਖਾਲਸੈ, ਐ ਰਾਹਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌ ਜਾਣ॥੨੭॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਮਿਸਲ ਇਨ ਕੌ ਜੋਊ ਖੋਹੈ। ਦੂਈ ਮਿਸਲ ਚੜ੍ਹ ਇਨ ਵਲ ਹੋਹੈ। 
ਇਨ ਕੋ ਭੀ ਭੇਦ ਖਾਲਸੈ ਆਯੋ। ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੈ ਰਖੈ ਖਾਲਸੈ ਪੜਵਾਯੋ॥੨੮॥ 
ਐ ਸੁਨ ਲੀਜੈ ਮਰੀ ਪਿਆਰੇ! ਸੁਨੀ ਅਸਾਂ ਜਿਮ ਕਹੀ ਉਚਾਰੇ। 
ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਰਹਤ ਪੰਥ ਸਾਥ। ਇਸੈ ਭਾਂਤ ਉਨ ਆਖੀ ਬਾਤ॥੨੯॥ 

ਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦੋਇ ਥਾਂ ਹੋਯੋ 
(ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਗਿਲਜਨ ਪਰੀ। ਨੱਠ ਚਲਨ ਉਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੰਜ ਮਿਸਲ ਐਧਰ ਰਹੀ, ਪੰਜ ਲਖੀ' ਲਹੌਰ ਪਾਰ। 
ਮਾਝਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭਨ ਰਹਜੋ। ਗਿਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ॥੧॥ 
ਅਬ ਦਲ ਦੁਜੇ ਕੀ ਸੁਨੋ, ਜੋ ਵਲ ਮੁੜਯੋ ਲਹੌਰ। 
ਜਾਇ ਗਿਰਦੈ ਭਯੋ ਲਹੌਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਰ ਪਰਯੋ ਬਡ ਸ਼ੋਰ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫਿਰੇ ਸਿੰਘ ਜਬ ਜੈਨੇ ਮਾਰ। ਦਿਲ ਲਹੌਰੀਅਨ ਕੇ ਪਰਜੋ ਭੁੰਚਾਰ”। 
ਅਬ ਹਮ ਪਰ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਆਵਗੁ। ਤਬ ਨੱਠ ਜਾਨ ਕਾ ਬਲ ਕੌਨ ਪਾਵਗੁ'॥੨੩॥ 
ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਗਿਲਜਨ ਪਰੀ। ਨੱਠ ਚਲਨ ਉਨ “ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰੀ। 
'ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਹਮ ਬਚਤੇ ਨਾਹੀਂ'। ਕਰੀ ਸਲਾਹਿ ਸਭਨ ਮਨ ਮਾਂਹੀ॥੪॥ 

ਸਾਖੀ ਨਿਹੰਗ ਭੁਜੰਗੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਕੀ 

ਨ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ? ਨਿਹੰਗ ਕੀ, ਸਾਖੀ ਸੁਨੋ ਸੁਜਾਨ। 

5 ਲੱ% ਨਮ ੨ ਭੁਚਾਲ ਹਲਚਲ (ਲਹੱਠ ਵਾਨੰਆੰ ਦੋਂ /ਦਲ ਦਾੰਹਲ ਨਏ)/ = ਨਟ ਲਣਮ £ ਲਹ 

ਰਰਲਖਸ਼ /8% ਨੌ ਲੰਨ /ੰਤ (ਅ0ਤਸਰ) ਦਾ ਵਜਨ ਲਨ ਨੇ ਭਾਣੀ ਆਨਾ ਨੈਘ ਲਾ ਤੱ ਅਨਤ ਪਨ 

ਕੱਤਾਆ/ 6ਸ ਦਾਂ/ਨਰਤਾੰਂ ਪਲ ਦੇ ਸਲੋਟਾਰਾਂ/ਵੇਚ ਹੌਈੀ/ ਸੰਤ ੧੮੨੨ (5੨੬੪ 2 ?/ਵੋਚਾ ਨੀਂ ਗੱਨਮੰਦਰਾ 

ਨਾਹਿਲ਼ ਦੀ ਰਥਤਾ ਲਈਂ #ਹਮਦਲਾਹਾ ਦੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਐਨਾ ਨਲ ਕੈਫਲ ਤੀਹ ਕਨਆੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲਰਾ 

ਕਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਦਾ ਹੱਏ/ ਆਗ ਦਾ ਸਹੀਦ ਨੰਜ ਅਕਾਲ ਠੰਨੇ (ਨੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਹਿਲ) ਏੇ /ਪੈੱਛੇ ਹ/ 
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ਪਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਨ ਭਲੀ, ਭਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸਥਾਨ॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਹੁਤੋ ਭੁਜੰਗੀ ਐ ਬਡ ਜੰਗੀ। ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਰਖ ਰਹਿ ਰਹਤ ਚੰਗੀ। 
ਪਰਾਤ' ਉਠੇ ਅਰ ਸੁੱਖਾ ਪੀਵੈ। ਹੁਇ ਰਮਣਜੋ” ਮੁਖ ਦਾਤਨ ਕੀਵੈ5॥੨॥ 
ਓਸਵਾ ਪਹਿਰ ਨਿਸ ਕਰੈ ਸ਼ਨਾਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ “ਖੜ ਪੱਗ ਬਧਾਨ। 
ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੈ॥੩॥ 
ਸਰਬ ਲੋਹ ਗਲ ਮਾਲਾ ਪਾਵੈ। “ਕੰਗਣ ਸਿਮਰਨ ਲੋਹ ਸੁਹਾਵੈ। 
“ਲੋਹ ਚਕੂ ਲੋਹ ਤੋੜੇ ਧਾਰੈ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰਖ ਉਚਾਰੈ॥੪॥ 
ਦਸਤ” ਦਸਤਾਨੈ ਲਕ ਸੋਟਨ ਸਿਉਂ ਹੇਤ। ਸਵਾ ਗਜ ਕੁ ਕਛ ਪਹਿਰੈ ਸੇਤ। 
ਸੰਜੋਇ' ਲੋਹ ਕੀ ਪਹਰ”? ਸੁ ਅੰਗ। ਇਮ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ ਨਿਤ ਬਹੈ ਨਿਹੰਗ'॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨਿਹੰਗ ਕਹਾਵੈ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੰਨੇ ਨ ਅੰਗ। 
ਜਿਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਸ ਕਹੈਂ ਬਿਦੇਹੀ ਚੰਗ॥੬॥ 
ਹਠੀ ਜਤੀ ਔ ਜਪ ਤਪੀ, ਦਾਤਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰ””। 
ਆਵੈ ਪਾਸ ਸੁਦਾਰ ਤਿਸ, ਵਹੁ ਰਹੈ ਆਪ ਮਗ਼ਰੂਰ”₹॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਜਹਾਂ ਜੁੱਧ ਕੀ ਜਾਗ੍ਹਾ ਹੋਇ। ਮਰਨੈ ਕੈ ਡਰ "ਟਰੈ ਨ ਸੋਇ। 
ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਪੈ ਬਡ ਪਵੈ ਭੀਰ"“। ਡਾਹੈ ਆਪ ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਸਰੀਰ॥੮॥ 
ਜਹਾਂ ਜੁੱਧ ਕੀ ਜਾਗ੍ਹਾ ਹੋਇ। ਫੜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਇ। 
ਸਾਥ ਨਗਾਰਾ ਘੁਰਦਾ ਜਾਵੈ। ਜਾਇ ਲੜਾਈ ਮੂਹਰੈ ਪਾਵੈ॥੯॥ 
ਭਏ ਜੁ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਹਾਥ ਥੀ ਪਾਹੁਲ ਪਿਲਾਈ। 
ਖੇਮਕਰਨ ਢਿਗ ਲੀਲ" ਸੁ ਨਾਮ। ਹੁਤੋ ਮਾਝੈ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ।੧੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਡੇਰਾ ਉਸ ਤੁਰੈ, ਤੋਂ ਪਾਛੈ ਔਰ ਤੁਰਾਹਿਂ। 

 ਪਤਾਕਾਲ; ਅੰਘਤ ਫੋਲੋ/ ੭ ਲਚੌਤੇ ਹੱ ਕੰ? = ਕਰਟਾ/ £ਸ਼ਵਾ ਆਹਰ ਗੰਹਿੰਦੀੰ ਰਾਤ ਸੌਂ? ੫ ਖੜਾ ਹੱ 
ਕੈ ਦਲ਼ਤਾਰ ਸ਼ਜਾਉਂਦਾ, /ਏਹ ਅਰਨ /ਨੈੱਘਾਂ ਟੀ ਅਰਯਾਟਾ ਨ) ੬ ਲੱਹ-/ਨਿਮਰਣਾ ਕੰਨਣ ਵਾਂ ਓਸ ਦੇ ਹੱਲ 
/ਵੈਜ਼ਾ ਸੰਹਦਾ/ ੭ ਸਰਲ ਲੱਹ ਦਾ ਲੰਨੀਨ ਜੰ/ਨੈਹੰਨਾ ਸੰਘ ਆਸ ਓੱਪਰ ਲੰਹ-ਚਕੁ ਦੇ ਓੰਤੋੱ ਦੀ ਬੰਦੇ ਹਨ) 

੮ ਹੱਡਾਂ/ਵੋਚ/ ੯ ਸ਼ੱਨਾ ਕਕਤਰ/ ੧੭ ਆਹਨਦਾ/ 55 ਦੱਲ ਨਥ ਤੱਅਤਾਇ ਗਾਂਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ /ਲਦੇਨੀਂ।ਦੇਹ 

ਰਹਤ) ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ? 52 ਨਰ? ਲੰਧਾ/ 9= (ਆਖਣ) ਨਲਗੇ ਨਾਲ਼ /ਵਲ, /ਕਨੋੰ ਦੀ ਟੈੱ ਨਾਂ ਮੰਨਣ 

ਵਾਲਾ/ 5£ ਟਲਦਾ ਨ? 5੫ ਭੀਤਾ; ਮੁਸ਼ਕਲ) % /#ਡ ਲੱਲਹ ਲੈ ਐੋਕਰਨ (ਆੱਨਤਸਰ) ਦੇ ਨੰੜੋ ਹੰ/ 

" /ਇਹ /ਨੋਹੰੱਗ /ਸੰਘਂ ਦਾ ਆੰਹਰਾਵਾ ਤੇ /ਨੈਤਾ/ਤ ਦਾ ਗਾਂਹਿਤ ਮਰਲਾਟਾ ਨੰ 
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ਜਹਾਂ ਸੁ ਝੰਡਾ ਗਡ ਖੜੇ, ਖਾਲਸੋ ਊਹਾਂ ਖੜਾਹਿ॥੧੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨਮੁਖ ਦਰਬਾਰ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਬਹੈ ਤਖਤ ਮਝਾਰ”। ਰ 
ਸਿਰੋਂ” ਪਰੈ ਉਸ ਡੇਰਾ ਰਹੈ। 'ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਵਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ॥੧੨॥ 
ਸੁਨੋ ਉਸੇ ਜੋ ਪੌਰਖਾਂ ਕਮਾਯੋ। ਸੀਸ ਲਾਇ ਜਿਮ ਗਿਲਜੋ ਗਲਾਯੋ। 
ਗਿਲਜੋ ਆਯੋ ਜਿਮ ਉਤ ਬਾਰ। ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਰਵੇਂ" ਲਿਖੋਂ ਉਚਾਰ॥੧੩॥ 
ਸੂਰਜ ਮੱਲ “ਭਰਤ ਪੁਰੀਯੋ ਸੁਦਾਰ। ਲਯੋ ਆਗਰੋ ਜਿਨ ਥੋ ਮਾਰ। 
“ਜ਼ਰਾ ਭੌਰਾ ਜਿਨ ਲਯੋ ਲੂਟ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਯੋਂ ਤਲਾਕ” ਐ ਪਿਛੋਂ ਲਯੋ ਪੂਟ॥੧੪॥ 
ਸੋ ਗਡੋਂ ਉਸ ਛਿਪਾਹਿ' ਤੁਰਾਯੋ। ਤੋ ਭੀ ਉਸ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਯੋ। 
ਨਜੀਬੇ ਰੁਹੇਲੇ ਸਿਉਂ ਵਹੁ ਲਰਯੋ“। ਕਿਸੀ ਤੌਰ ਸੂਰਜ ਮਲ ਮਰਯੋ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਸੈ ਪੁਤੁ ਲੇਨ ਬੈਰ ਪਿਤ, ਫੌਜ ਆਪ ਰਖ ਲੀਨ। 
ਮਰਹਟੈ ਫਿਰੰਗੀ ਰਜਪੂਤ ਨਿਤ, ਦੀਏ ਟਕਾ ਲਖ ਤੀਨ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੱਟ ਜਵਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ। ਨਜੀਬੀ ਰੁਹੇਲੋ ਥੋ ਅੰਦਰ ਕੇਰੀ"”। 
ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਜਬ ਉਸ ਕੋ ਭਈ। ਉਸ ਕੀ ਫਿਰਸਾਦ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਗਈ॥੧੭॥ 
'੧ਤੀਸ ਕੋਟ ਉਸ ਟਕਾ ਲਿਖ ਦੀਓ। ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਤਿਸ "ਮੱਦਤ ਅਹਜੋ। 
ਆਯੋ ਆਈ ਜਬ ਉਸ ਕੀ ਭਈ। ਸਿੰਘ ਟੱਬਰਨ ਭਾਜੜ ਪਈ॥੧੮॥ 
ਜੋ ਨਠ ਤੁਰਯੇ ਪਹਾੜਨ ਵੱਲ। ਲੂਟੇ ਪ੍ਰਬਤੀਅਨ ਪੁਛੀ ਨ ਗੱਲ। 
ਜੋ ਵੜ ਲੂਕੇ ““ਬੇਲਨ ਮੱਧ ਦਰਯਾਇ। ਚੋਰਨ ਲੁਟੇ ਸ਼ੇਰਨ ਲਏ ਖਾਇ॥੧੯॥ 
ਰਹੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੀਏ ਕਰ ਜੋਇ। ਗਿਲਜਨ ਫੜਾਏ ਸ਼ਰੀਕਨ ਸੋਇ। 
ਘਰ ਕੋ ਛਡ ਸਿੰਘ ਜਹਿਂ ਜਹਿਂ ਜਾਹਿਂ। ਤਹੀਂ ਤਹੀਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਪਾਹਿੰ॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਜਾਇ ਪੁਜੇ, ਸੋ ਰੁਲੇ “ਬਿਗਾਨੇ ਬਾਰ। 
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਸੁਨਯੋ, ਤੋਂ ਮਨ ਕੀਓ ਬਿਚਾਰ॥੨੧॥ 

5 /ਵੋਦ, /ਵੈਸ਼/ ੭ ਓਹ ਆਘਣਾ/ਨੈਰ ਤਸ਼ਾ ਸਾਨ ਦੀਂ ਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰਦਾ/ ਤੇ ੪ਰਉਘਕਾਗ, ਓਤਮ ਕਾਠਜ/ 

8' ਵੇਰਵਾ /ਵਸ਼ਲਾਨ/ ੫ ਭਰਤਰ #/ਨਆਸ਼ਤ ਲੱ ਆਲ਼ਨ ਤੱ ੨੪ ਮੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹ/ /ਇਸ਼' ਦਾ ਸਰਦਾਰਾ 

ਨਰਸ ਮੱਲ /ਨੈਨ ਨੇਂ ਆਗਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ /ਲੇਆ.ੰ/ ੬ ਭਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰਨੇ ਲਤਾ ਲੰਤ ਕੱਤਾ) .੭ ਅੱਡ 
ਕਾਰ /ਦੱਤਾ (ਆਲਕਾਂ ਨੂੰ?/ ੮ ਨ /ਡ੫0 ੯ ਲੱਤਆ)/ 9 ਵੱਲ (ਅੰਦਰ ਵੱਲ?/ 55 ਤੀਹ ਕੁੱਤ ਰੁਘਏੰ/ 

52 ਮੱਦਦ ਲਣਾੀੰਂ ਆ/ਇਆ/ 5= ਲੇੱਲਿਆਂ (ਲੱਗਲਾ) /ਵੇਚ/ 5# ਲੰਗਾ/ਨੇਆਂ ਦੇ ਏਰਾੰ 'ਤੇ/ 



੫੧੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੜੈ ਰਹੁਰਾਸ ਲਗਜਯੋ ਪੰਥ ਦੀਵਾਨ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੈ ਢਿਗ ਤਕਤ ਮਕਾਨ। 
ਕਰ ਗੁਰਮਤੋ ਦੀਯੋ ਬਹੀਰ ਤੁਰਾਇ। ਛੜੀ ਫੌਜ ਕਿਛ ਰਹੀ ਉਸ ਥਾਇ॥੨੨॥ 
ਤਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। 'ਹੈ ਕੋਊ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ'। 
ਲਾਇ ਸੀਸ ਕਰੈ ਦਰਗਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਸੋ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਮੰਨੈ ਕਰਤਾਰ॥੨੩॥ 
ਹਨਠੀਆ, ਤਪੀਆ, ਜਪੀਆ ਜੋਇ। ਰਹਤਵਾਨ ਸਚਿਆਰ ਭੀ ਹੋਇ। 
ਪਰਸ੍ਰਾਰਥ” ਹਿਤ ਦੇਹਿ ਸੁ ਲਾਵੈ। ਵਾਂਗ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕਨ ਗਲਾਵੈ'॥੨੪॥ 
ਸੋ ਸਿੰਘਨ ਸੁਨ ਐਸੇ ਕਹਯੋ। “ਤੁਮ ਤੈ ਸਿਖ ਭਲੋ ਕੋ ਭਯੋ? ਰ 
ਐਸੀ ਸ਼ਕਤਿ ਔਰ ਕਿਸ ਮਾਂਹਿ। ਪੁਜੈ ਪੁਕਾਰ ਜਿਸ ਸਚੀ ਦੁਗਾਹਿ'॥੨੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਸੋ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈ, ੪ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਿਰ ਨਾਇ। 
ਖਾਲਸੈ ਅਗੈ ਜੋੜ ਹੱਥ, ਗਾਨਾ ਲਯੋ ਬੰਧਾਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ। 
ਕਰੈ ਤਿਆਰੀ ਹਮ ਸੱਗ ਸੋਇ। ਮੈਂ ਲਾੜੋ ਵਹਿ ਸ੍ਰਿਬਾਲ੍ਹੋ ਹੋਇ॥੨੭॥ 
ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਈ ਖਲੋਏ। ਕਰ ਕੁਰਨਸ਼“ ਸਿੰਘ “ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੋਏ। 
ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਤਬ ਐਸ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮ ਚਾਹਤ ਥੇ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ॥੨੮॥ 
ਸਿੰਘਨ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਏ ਖੜੇ। 'ਤੁਮ ਲਾੜੇ ਹਮ ਹੁਇ ਜੰਵ ਚੜ੍ਹੇ'। 
ਤਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਕਹਯੋ। ਯਾ ਕੋ ਫਲ ਜਨਮ ਆਗੈ ਲਹਯੋ॥੨੯॥ 
ਸੀਸ ਲਾਇ ਹਮ ਕਰੇਂ ਬਿਆਹਿ। ਬਹੁ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਲੇਹਿੰ ਪੁਣਾਇ। 
ਹਮਰੈ ਸੰਗ ਜੋ ਜਾਂਵੀ ਲੋਗ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਓਂ ਬਡੋਂ ਉਹ ਭੀ ਹੋਗ॥੩੮੦॥ 

- _ਦੁਹਰਾ॥ 

ਸਮਰ? ਸੀਸ ਸਨਮੁਖ ਦਏ, ਹੁਇ ਭੂਪ ਪਾਇ ਬਡ ਰਾਜ। 
ਉਸਤੋਤੁ ਚੰਡੀ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਵਾਜ'॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਸਮਰ-ਸਾਮੁਹੈੱ ਸੀਸ ਤੋਪੈ ਚੜ੍ਹਾਵੈ। ਮਹਾਂ ਭੂਪ ਹੋਇ ਅਉਤ੍ਰੈ”" ਰਾਜ ਪਾਵੈ'।" 
ਹੋਇ ਸਤਿ ਤਿਮ, ਜਿਮ ਗੁਰ ਆਖਾ। ਯਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਖਾ”॥੩੨॥ 

6 /ਵੋਚ/ ੭ ਪਰਓਪਕਾਨ, ਲੱਕ /ਨਤ/ = ਤੁਹਡਾ ਤੱ ਚੰਗੇਰਾ ਨਮ ਹੌ ਕੱਟ ਹੰ? # ਹਲ ਸੌਤ ਕੇ ਤੋਲ 
/ਨਵਾ ਕ/ ੪ ੪ਰਣਾਨ ਨਮਸਕਾਰ (ਝਕ ਕੇ ਸਜ” ਕਠਨਾ?/ ੬ ਲਠਨ ੪ਠਲੇ ਲਰਨ ਛ2/ .੭ ਲੱਧ/ 

੮ ਰਨਾ/ ੯ ਨੀ ਨਰ ਰੁੱਥ ਸਾਹਿਲ ਦੱ ਵਾ (%ਵਾਜ਼) ਲੈ ਕੇ ੭ (ਜੰਨ /ਵੈਚ) ਨਨ (ਨਨਹੋੰ-ਸਾਨੂਣੰ) 

੭#ਨ ਹੋ ਕ/ 93 %ਵਤਾਰ ਧਾਨ ਨੇ ਸਨ ਲੈ ਕ/ 5੭ /ਕੈਹਾ.ਆ 'ਠਲੱਤਾੰਂ ਸਤ ੭੪-੨੬ ਸੱਤਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੧੭ 

ਤੌ ਲੌ ਪੁਜਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਆਇ ਲਹੌਰ। ਚਲਯੋ ਚਹਤ ਥੋ ਦਿੱਲੀ ਓਰ”। 
ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਉਨ ਸੁਨੇ। ਪਰਯੋ ਚਹਤ ਸੁ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹੋ॥੩੩॥ 
ਸੁਨ ਅਵਾਈ ਕਮ-ਦਿਲ! ਨਠ ਗਏ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਗਵਾਂ“ ਤੋਰ ਦਏ। 
ਹੁਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਲ। ਹੋਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਛ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ॥੩੪॥ 
ਕਿਸੈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਥੀ ਨੀਲੀ ਸਜਾਈ। ਕਿਨੈ ਸੇਤ ਕਿਸੈ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗਵਾਈ। 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਬਾਰ।"ਪੀ ਸੁਖੈ? ਸਿੰਘ ਭਏ ਤਿਆਰ॥੩੫॥ 
"ਫੀਮੀਅਨ ਫੀਮ ਸੁ ਲੀਨੀ ਟਾਂਕ। ਕਰੈਂ ਸੁ ਕਾਹਲੀ ਉਠ ਉਠ ਝਾਂਕ। 
ਹੋਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁ ਪਰ-ਹਿਤ" ਕਾਜ। ਪਹਿਰ ਸ਼ਸਤੁ ਇਮ ਸਾਜਯੋ ਸਾਜ॥੩੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰ ਸਿੰਘ, ਭਏ ਤਬੈ ਸਵਧਾਨ”। 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, "ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਗ ਧਰ ਧਜਾਨ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਜ ਪੌੜੀ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਯੋ। ਗੁਰ "ਗਣੇਸ਼ ਜਿਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਜਾਯੋ। 
ਬਿਆਹਿ ਵਾਂਗ ਕੀਯੋ ਜੱਗੂ ਉਛਾਹਿ"। ਸਿੰਘਨ ਬਹਾਇ ਖੁਲਾਯੋ ਕੜਾਹਿ॥੩੮॥ 
ਅਤਰ ਅੰਬੀਰ£ ਸਿੰਘ ਅੰਗ ਮਲਾਵੈਂ। ਜਿਸ ਬਿਧ ਬਟਨੇ ਲਾੜੇ ਲਾਵੈਂ। 
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਂ ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਬਜਾਵੈਂ। ਵਾਂਗ ਸੁਹਾਗਨ ਘੋੜੀਅਨ ਗਾਵੈਂ॥੩੯॥ 
ਉਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ“ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨ੍ਰਾਯੋ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੈ ਪਰ ਤਖਤ ਬਹਾਯੋ। 
ਨਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰ ਸੁਹਾਯੋ। ਜੰਘ ਕੱਛ ਗਲ ਚੋਲਾ ਪਾਯੋ॥੪੦॥ 
ਸੀਸ ਪੱਗ "ਲਈ ਖੂਬ ਛਿਕਾਇ। ਧਰੇ ਚਕੂ ਸਿਰ "ਪੇਚੇ ਦਾਇ। 
_ਚੱਕਨ ਕੈ ਮੱਧ ਕਰਦ ਗਡੋਈ। ਜਨੁ ਲਾੜੇ ਸਿਰ ਕਲਗੀ ਸੋਹੀ॥੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਰਬਾਰੋ' ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੇਹਰੋ, ਭੇਜਯੋ ਖੂਬ ਬਣਾਇ। 
9 ਤਦ ਤੱਕ/ ੭ ਵੱਲ/ ਤ ਆਵਾਲ ਅਫਵਾਹ, ਨ%/ ੬ ਥੰਤੂ /ਏਲੇ ਠਜ਼ਾਦਲ: ਕਾਂਏਰ/ ੫ ਸਾ 7) 
੭? ੬/ਦਂਟ? ਸਫੋਦ (2. %. /ਨਿਆਹਹ ਹਆਸੋਤ'- % &੭/ ੭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਛਕਾ ਕ/ ੮ ਛਕਾ ਲਣੰ/ 

੯ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ0 5੦ /ਤਆਰ-ਥਰ-/ਤਿਆਰ/ 53 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੰਵ ਲੀ 

ਚਰਨਾਂ /ਵੋਚ /ਨਿਆਨ ਧਾਠੇਆ/ 92 ਗਣੌਲ ਜਨ ਵਾਨ ਹਾੰ ਹਰ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਘਜਾ-ਭਗਤਾੰਂ ਕਾਤੀ 

ਨਣੰਸ਼ ਟੌਫ/ਤਆਂ ਦਾ /ਇਕਾ ਸਵਾ ਦੋਵਤਾ ਟੀ. ਨ /ਵੈਲਨੂੰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ਼ ਪਾਰਵਤਾੰ ਟੇ ਪੰਦਾ ਗੇਂਏਆ/ /ਹੰਦਾ 
ਮਤਾ /ਵੇਚਾ ਕੰਣਾਂ ਵਾੰ ਕੰਮ ਸਰੂ ਕਰਨ ਤੱ ਆੰਹਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜਾ ਕਾਤਾੰ ਲਾਂਦੀਂ ਹ/ 92 ਇਤਲਾਹ ਸਾਹਿਤ? 

5£ ਅਲੀਰ, ਕਸਲਤਰੀ ਰੁਲਾਲ, ਕੇਲਨ ਸੰਟਲ ਆਨੰਦ ਨਲ਼ ਲਾਂਣਆ ਹਲਾਲ) 9੫ ਲਧਾ ਸਰੰਵਰ (/ਵੋਚਾ 

/ਟਯ਼ਨਨ ਕੱਤ)/ %੬/ਕੈੱਚ ਕੇ ਲਹ ਲਈ $2 ਘੋਚਟਾਰ/ “ਏਹ ਕੁਨਆ#ੱਤ /ਨੋਸਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਕ ਨਹੀੱ 

ਹੀ 



੫੧੮ ਸੁ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਯੋ, ਤਊ ਅਸੀਸ ਬਡ ਪਾਇ॥੪੨॥ 
ਕਰ ਕੰਗਨੋ, ਸਿਰ ਸੇਹਰੋ, ਮੋਢੇ ਧਰ ਤਲਵਾਰ। 
ਤਖਤੋ' ਉਤਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪੂਜਨ ਚਲਯੋ ਦਰਬਾਰ॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਓ ਓਰ'। ਕਰੀ ਕੁਨਸ” ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਕਰ ਜੋਰ। 
ਸਾਥ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਹਿਂ। ਦਮੰਗਲ ਮੁਖੀ ਜਨੁ ਮੰਗਲ ਗਾਹਿਂ॥੪੪॥ 
ਮੁਹਰੇ ਤੋਰਯੋ ਸਿੰਘਨ ਨਿਸ਼ਾਨ! ਸਾਥ ਨਿਗਾਰੇ ਘੁਰਤੇ! ਜਾਨ। 
ਹੁਤੋ ਦਰਬ“ ਢਿਗ ਦਾਨ ਕਰਾਯੋ। “ਜੰਵ ਚੜ੍ਹਤੀ ਜਿਮ ਲਾਗ ਦਿਵਾਯੋ॥੪੫॥ 
ਜੰਡੀ? ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਪੂਜਯੋ ਝੰਡਾ। ਦਰਬ “ਦਾਨ ਕਿਛ ਤਹਿ ਭੀ ਬੰਡਾ”। 
ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਵਾਜੇ ਜਬ ਸਿੰਘ ਗਯੋ। ਕਰ ਕੁੰਨਸ ਸਿਰ ਅਵਨਿ' ਟਿਕਯੋ॥੪੬॥ 
ਆਗੇ ਤੁਰ ਢਿਗ ਪੁਜਯੋ ਦਰਬਾਰ। ਦਈ ਪ੍ਰਦੱਛਣਾ” ਫਿਰ ਵਲ ਚਾਰ। 
ਹੁਤੇ ਸੁਮਨ” ਸੋ ਦਏ ਬਰਸਾਇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਢਿਗ ਖੜੇ ਸੁ ਆਇ॥੪੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਮ, ਖੜ ਕਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। 
“ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗ ਨਿਭੈ, ਸੀਸ ਕੇਸਨ ਕੇ ਸਾਸ'॥੪੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਤ ਗਿਲਜਨ ਵਡ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਿੰਘਨ ਫੌਜ ਸੁਨੀ ਉਨ ਭਾਰੀ। 
ਗਿਲਜਨ ਟੋਪ ਸੰਜੋਇ ਸਵਾਰੇ। ਸਿੰਘ "ਰਖਯਾ ਹਿਤ ਵਸਤੂ ਨ ਧਾਰੇ॥੪੯॥ 
ਗਿਲਜਨ ਸਾਜ” ਥੋ ਮਾਰਨ ਕੀਓ। ਸਿੰਘਨ ਸਾਜ ਥੋਂ ਮਰਨੈ ਲੀਓ। 
ਗਿਲਜਨ ਲੀਨੇ "ਲੰਮੇ ਹਥਯਾਰ। ਤੀਰ ਬੰਦੂਕ ਕਰਾਬੀਨ ਸੁਧਾਰ॥੫੦॥ 
ਸਿੰਘਨ ਨੇ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹਥਿਆਰ। ਕਰਦ ਕਟਾਰੀ ਤੇਗ ਨਮਸਕਾਰ। 
ਕਈ ਸਿੰਘਨ 'ਭੰਗ ਘੋਟਨ ਫੜੇ। ਸਭ ਤੇ ਮੁਹਰੈ ਸੋ ਹੁਇ ਖੜੇ॥੫੧॥ 
ਕਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਘੋੜਨ ਖਲੋਏ। ਔਰਨ ਅਗੈ ਔਰ ਚਹੈਂ ਹੋਏ। 
ਆਪ ਬਿਚ ਤੇ ਕਰੇ ਕਰਾਰ। 'ਤੁਹਿ ਤੇ ਅਗੇ ਮੈਂ ਹੋਗੁ ਸਿਧਾਰ'॥੫੨॥ 
9 ਵੱਲ ਤਰਫ/ ੭ ੫ਰਨਨ ਨਮਸ਼ਕਾਰ/ = %੪' ਤੱ' ਮੰਨਲਮਈ ਨੰਗਲਾਜਰਣ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਟ ਨਾਉੰਦੋ/ 

5 ਵਸਦ/ ੫ ਸਨ-ਏੱਲਤ, ਆਯਾ/ ੬ ਲੱਦ ਜੂਨ ਵੈਲੋ /ਨਵੇਂ ਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਨ ਦੇਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਠੇ /ਦਿੱਤ/ 

੭ /ਹੰਦੂ /ਵੇਆਹ ਤੱ ਆਹਿਲਾਂ ਲੰਡ (ਵੱਢਣ) ਦੀ ਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ/ ੮ ਵੱਡਆ/ € ਹਰਤਾ 
(ਹਰਤਾ ਤੇ ਸੰਨ ਝਕਾਾਏਆ)/ 9੦ ਪਰਦੱਖਣ; ੪ਰਕਰਆ (ਕੰਤ? ਲਵਾਂ ਆਨ/ 93 ਛੱਲ (ਛੱਲਾਂ ਦੀ 

ਵਰਥਾ ਕੱਠ?)/ 5੭ 2 ਆੱਤਠਨ? /ਨੈੱਠੀ ਲੇਸਾਂ ਸਵ਼ਾਨਾਂ ਨਲ /ਨੈਠ/ 95 %ਘਣਾਂ ਨੱਖਆ ਲਈਂ ਕੱਈੰ 

/ਵਲ਼ੇਸ਼ ਛਤਰ ਨਾਂ ਘੰਹਨੇ/ 5# /ਏਰਾਦ ਨੰਯਤ' /// ਸਾਂ ਸਮਨ? 5੫ (ਤ) ਝੱੜੇ ਹਹ ਦਾ ਲੰਮਾ 
/ਪਸਤੱਨ; /ਜਲ਼ /ਵੇਚਾ ਕਈ ਔਲੀਆਂ ਧੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? %੬ ਭੰਗ-ਘੱਟਣ ਸਲੱਤਰ/ 5੭ ਆਧਨ/ਵੇਚ ਓਹਾ 
/ਏਹ #਼ਜਨ /ਇਕਰਾਨ ਕਰਦੇ /ਨ ਤੌਠੇ ਤੱ ਆੰਹਿਲਾਂ ਨ ਸਾਦ ਹੱਵਾਨਾ/ “ਘਨਿਰ -- ਰਸ ਦਰਲਾ'/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ੍ ਰ ਰ ੫੧੯ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਗੁਰਬਖਸੈ ਸਿੰਘ ਜੁ, ਹੋਇ ਬਹਸੋ ਬੁੰਗੈ ਤਯਾਰ। 
ਜਨੁ ਲਾੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਤੈ, ਸੁਨ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਮੁਟਿਆਰ॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲੇ ਅੰ ਨਿਗਾਰੇ ਬਜਵਾਏ। ਰਬਾਬ ਜੋੜੀ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਗਾਏ। 
ਗ੍ਰੰਥ ਮੱਧ ਕੀ ਘੋੜੀ ਗਵਾਇ। ਕਰੈ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ 'ਔਰ ਸੁਨਾਇ॥੫੪॥ 
ਪ੍ਰਾਤ” ਭਈ ਤੋ ਗਿਲਜੇ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਉਡੀਕਤ ਅੱਗੈ ਥਾਏ”। 
ਕਈ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਆਗੇ ਲੜੈਂ। ਹੋਇ ਸਜਾਦੇ” ਕਈ ਅਗੈ ਖੜੈਂ॥੫੫॥ 
ਜਹਿਂ ਜਹਿਂ ਅੜੈ' ਤਹੀਂ ਤਹਿ ਮਰੈਂ। ਕਿਆ ਬਹੁਤਨ ਸਿਉਂ ਥੋੜੇ ਕਰੈਂ'। 
ਭਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁ ਬਰੈਂ“ ਬਰੰਗਨ'। ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਸੁ ਦੌੜੈਂ ਜੰਗਨ”॥੫੬॥ 
ਬਗਲ” ਚੁਫੇਰਯੋਂ ਗਿਲਜਨ ਲਏ। “'ਬਿ-ਜ਼ਨ ਬਿ-ਜ਼ਨ' ਕਹਿ ਸਭ ਹੀ ਧਏ। 
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਜੋ ਪੁਕਾਰ। 'ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ “ਪੱਗ ਅੱਗੇ ਧਾਰ॥੫੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

"ਪਗ ਆਗੈ ਪਤ ਊਬਰੇ, ਪਗ ਪਾਛੇ ਪਤ ਜਾਇ। ਮਾ 
੧੨ਬੈਰੀ ਖੰਡੈ ਸਿਰ ਧਰੈ, ਫਿਰ ਕਜਾ ਤਕਨ ਸਹਾਇ'॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨਤ ਸਿੰਘ ਕੁਦ ਪਏ ਚੁਫੇਰੇ। ਪਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਮ ਮਿਰਗਨ” ਹੇਰੇ”। 
ਸਿੰਘਨ ਇੱਛਾ ਮਰਨੈ ਕਰੀ। ਜੀਵਨ ਆਸ ਦੂਰ ਕਰ ਧਰੀ॥੫੯॥ 
ਨਿਹੰਗ ਕਹੈ, 'ਪਗ ਆਗੈ ਧਾਰੋ। ““ਹੁਵੋ ਸ਼ਹੀਦ ਤਰ ਭਵਜਲ ਪਾਰੋ। 
"ਜਿਸ ਕੋ ਇਛਾ ਸੂਰਗਹਿ ਹੋਇ। ਸਾਥ ਅਪਛਰਾਂ ਜਾਯੋ ਨ ਸੋਇ॥੬੦॥ 
ਜਿਨ ਮਿਲ ਖਾਲਸੈ ਕਰਨੋ ਰਾਜ। ਰਹਯੋ ਬਿਰੰਗਨ” ਤੇ ਸੋਊ ਭਾਜ। 
9 2 ਹਠ ਗੁੱਕ ਸਹਿ ਵੇਚੇ “ਤੀਆਂ ਨਾਨਾ ਵਡਹੰਸ ੭ #' ਦੇ ਸਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੰਤਾ/ ੭ ਪਾਤਾਕਾਲ੍ 

#ੱਮਤ ਫੋਰਾ/ ੨ ਲੇ ਅਨ) # ੫ ਪਯਾਦ)/ ੪ ਵਰਦੇਸਨ; ਪਣਾਓਂਦੇ /ਵਆਹ ਕਰਦੇ/ ੬ ਫਰਾਨਨਾ ਓੱਤਮ 

#ੰਗਾਂ ਫਾਨੀ /ਇਸ੍ਤੀ ਸੰਦਰ ਸਡੱਲ ਲਹੂ (/ਇਸਤੂ?)/ ੭ ਸੰਨ /ਵਲ/ ੮ ਫਲ ਲਣ/ ੯ (ਛਾ? ਆਨ ਆਨ) 

$੦ ਘਨ %ਨਾਹ ਠੱਠੰ ਅੰਨੇ ਵਧੰ/ 55 ਪੈਨ ਅਨਾਂਹ ਠੱਖਣ ਨਲ ਆਨ ਵੱਡਿਆਂ ਓਜਾਨਰ ਹੰਦਾੰ ਨੈ ਅਤੇ 

/&ਛਾਂਹ ਘਨ ਹਟਾੰਣ (/ਮਨ /ਇਥਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ) ਨਾਲ /ਇੱਦੜ ਆਕ੍ਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਾਹਈ ਨੰ/ ੧2 ਵੈਨਾੰ ਏੇ 
/ਸਰਾ ਤੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹਣ ਲਈ /ਕੋਸ਼ੇ ਦੀਂ#ਟਦ ਦਾੰ ਝਾਕਾ ਕਾੰ ਰੱਖਣ?? 5= /ਹੈਰਨਾਂ ਪਰ ਨਵੇ? %6 /ਨੈਕਾਰਨ/ 
(ਹੌਰ?ਹੌਰੀ (%ਹਨ)=/ਨੈਕਾਰ? (ਟ.ਕ /ਨਨ # ਆਵਤ ਹੇਨੀੰ-ਨੈਸਨਾਵ?/ 5੫ ਸਹੀਦ 2 ਕੇ 

ਸੰਸਾਨ-ਸਾਲਰ ਤੱ ਪਨ ਹੋਂ ਸਾਓ/ % /ਵਰਾਨਨ- ਲੰਦਨ; ਸਡੱਲ /ਇਸਤੰ/ “ਕੈਂਡਾ ਇੱਠਾ ਆਲਾ ਹੈ. /ਕਾ 

ਕੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈਂ ਹੈ ਜਾਂ/ਫੋਨ ਖਾਲਲੇ ਦੋ ਘਰ ਜਨਨ ਨੈ ਕੇ ਪਤਲ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਆਰਨ ਲੀ ਹ/ 



੫੨੦ ਰ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਆਇ ਖਾਲਸੈ ਗ੍ਰਿਹ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਯੋ। ਕਰਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰਯੇ॥੬੧॥ 
ਤਬ ਖਾਲਸੈ ਨੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮ ਹੈਂ ਜੰਵ ਤੁਹਿ, ਤੂ ਹਮ ਲਾੜਾ। 
ਤੂੰ ਜਾਹਿ ਸੂਰਗ ਹਮ ਭੀ ਜਾਹਿੰ। ਤੂੰ ਕਰੈਂ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਹਿੰ॥੬੨॥ 

ਦੰਰਰਾ॥ 

ਹਮ ਇੱਛਾ ਸੁਰਗੈ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਇੱਛਯਾ ਖਾਲਸੈ ਸੰਗ। 
ਲੜਨੌਂ ਮਨੋਂ ਨਹਿੰ ਡਰੋਂ, ਚਹੈਂ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਜੰਗ'॥੬੩॥ 

__ ਚੌਪਈ॥ -`.` 
ਤਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਯਹੀ ਪਰਣ ਹੈ 'ਨਿਜ ਮਨ ਧਾਰਾ। 
ਇਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹੁੰਚ ਦਰਬਾਰ। ਦੇਈਐ ਆਵਨ ਗਿਲਜਨ ਟਾਰ”॥੬੪॥ 
ਆਇ ਖਾਲਸੈ ਘਰ ਲਏ ਉਤਾਰ। ਜਨਮ ਪਊ ਸਿੰਘ ਬਾਰੋ ਬਾਰ'। ਰ 
ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋ ਬਾਣੀ ਕਹੀ। 'ਹੋਹੁ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬ ਹੈ ਦੇਰ ਕਹੀ'॥੬੫॥ 
ਤੌ ਲਗ ਗਿਲਜੋ ਔਰ ਆਇ ਪੜੇ। ਲੜ ਲੜ ਮਰੈ ਜਹੀਂ ਸਿੰਘ ਅੜੇ। 
ਨਾਂਹਿ ਪੈਰ ਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਾ=। ਸਿੰਘਨ ਪੈਰ ਸੁ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾ॥੬੬॥ 
ਤੌ ਉਨ ਸਿੰਘ ਦੀਓ ਲਲਕਾਰਾ। 'ਜਾਹਿ ਨਹੀਂ ਅਬ ਅਗਜਯੋਂ ਯਾਰਾ। 
ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਜੁੱਧ ਖੜ£ ਕਰੋ। ਟਪ ਘੋੜਨ ਫੜ ਤੇਗਨ ਲੜੋ'॥੬੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗਿਲਜਨ ਨਹਿੰ ਸਮਝੀ ਕਛੂ, ਦਈ ਬੰਦੂਖ ਬਹੁ ਦਾਗ। 
ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਗਿਰ ਪੜੇ, ਹੁਤੇ ਜੁ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਗ-॥੬੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੈ ਖੜਗ ਉਠਾਯਾ। ਅਗੈ ਹੋਇ ਗਿਲਜੈ ਤਨ ਲਾਯਾ। 
“ਕਾਟ ਸੰਜੋਇ ਔ ਉਰ ਉਤਾਰਯੋ। ਇਮ ਹੀ ਔਰਹਿ ਤਨ ਪਰ ਝਾਰਮੋ॥੬੯॥ 
ਜੁਰੀਅਤ” ਕਰ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਧਾਯੋ। ਗਿਲਜਨ ਨੈ ਮੁਖ ਪਿਛੈ ਹਟਾਯੋ। 
ਫਿਰ ਗਿਲਜਨ ਮਿਲ ਹੁੱਨਰ ਕੀਓ। “ਢਾਲਨ ਓਹਲੇ ਮੁਖ ਧਰ ਲੀਓ॥੭੦॥ 
(ਸਿੰਘ ਢਾਲ ਹੱਥੋਂ ਦਈ ਡਾਲ। ਬਨੈ ਨ ਉਹਲੋ ਚਿਤ ਕੀਯੋ ਖਯਾਲ। 

5 ਆਪਣੇ ਮਨ /ਵੇਚਾ /ਨੋਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ/ ੭ ਟਾਲ ਦੋਏ: ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਈ/ ੨ ਐਂਤੇਆ; ਪਰਤਾ/ਏਆ (ਗੌਰ 
/&ਛਾਂਹ)/ # ਸ਼ਲੇ ਕੇ ਸੰਮ ਕੰ ੫ ਨਲ ਅਨ ਸਕ) ੬ ਓਂ: ਅੰਨੇ ਓਪਨ, ਛਾਣਾੰ ੬ਤ/ ੭ (%) ਲਨਨਤ: 

ਦਲੌਰਨ ਹੌਲ਼ਭਾ/ £ ਢਾਲਾਂ /ਮਛੋ ਨਹ ਲੁਕਾ ਲਈ/ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਖਤਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ /ਕਾ ਵੈਗਾੰ ਦਾ 
#ਹ-ਕੱਟਲੱਨਾ ਸਕਤਰ ਚੀਨ ਕੇ /ਦਨ #ਵੇਲ ਜਾ ੪ਠ) /ਲਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ /ਕ /ਮਛੋੱ ਏਜੇ ਫੈਨ ਤੇ ਲਾ ਆਨ) 
/ ੪ਟ /ਨੰ% ਲਾਂ ਦਾੀਂ ਟਲੰਗਾਂ ਫੇਲ /ਕਾ ਇਸ ਨੇ ਫਾਲ ਫੀ ਹੱਲ ਛੱਡ /ਦੱਤਾੰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੜਨ ਲੱਗਾ: 
ਫਾਲ਼ ਮਗਰ ਨਹ ਛਘਾਉਣਾ ਵਾ ਨਰਲੀਨ /ਸੰ ਲਲਾਂ ਨੀ ਹੰ/ ਇਹ ਸਨਨਥ ਹੈਂ ਕੇ ਸੁਝਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਅੱਕ 
ਭਮਕਣਾ ਹਟ. ਨਾ #ੰਹ ਅੰਤਦਾ 2 /#ਛਾਂਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹਾ'ਤੇਂ ਅਗਾਹ ਦੱਤਾ ਸਾਦਾ 2 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੨੧ 

ਆਵੈ ਜੁ ਗਿਲਜੋ ਤੇਗ ਉਭਾਰੈ। ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਪੈ ਧਾਰੈ॥ ੭੧॥ 
ਆਂਖ ਨ ਝਮਕੈਂ ਸੀਸ ਨ ਮੋੜੈ। ਤਕੈਂ ਨ ਪਿੱਛੇ ਅਗੈ ਕੋ ਦੌੜੇ। 
ਗਿਲਜੇ ਨੱਠ ਮੁੜੇ "ਉਤ ਵੇਲੇ। ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੇਗ ਨ ਖੜ ਕੋਊ ਝੇਲੇਂ॥੭੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਗੋਲੀ ਛਾਡੈ' ਦੂਰ ਖੜ, ਔ ਧਰੀ ਤੀਰਨ ਕੀ ਮਾਰ। 
ਸਿੰਘ ਗਏ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਕੋ, ਪਰੈ ਨ ਜ਼ਖਮ ਸੁਮਾਰ॥੭੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਮਾਸ ਕਈ ਹਡ ਗਈ ਚੀਰ। ਹਾਰਯੋ ਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਛ ਮੰਨੀ ਨ ਪੀਰਾਂ। 
ਸਿੰਘ ਸਰੀਰੋਂ ਯੋ “ਰਤ ਪਰੈ। ਜਿਮ ਬਹੁ ਕੋਲ੍ਹ “ਪਨਾਰੇ ਪਰੈ॥੭੪॥ 
ਜਨੁ ਬਡ ਮਛਕ”? ਸੁ ਭਏ ਸਲਾਖ”। ਛੁਟੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਹੂੰ ਵਲ ਝਾਕ"। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਅਗੈ ਕੋ ਧਾਵੈ। ਜਨੁ" ਪਿਚਕਾਰਨ” ਖੇਡ ਦਿਖਾਵੈ॥੭੫॥ 
ਰਕਤ”“ ਨਿਕਸ” ਸਿੰਘ ਬਿਹਬਲ ਭਯੋ। ਸਰੀਰ ਚਲਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥਕ ਰਹਜੋ। 
ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘ ਪਗ ਅੱਗੇ ਧਾਰੈ। ਲਾਜ ਲਗਨ ਤੇ ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ'£॥ ੭੬॥ 
'ਪੈਜ ਬਿਰਦ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੋ। ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ', ਯੋ ਸਿੰਘ ਆਖੇ। 
'ਹੋਇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ'। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੈ ਜ਼ਰੂਰੀ'॥੭੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਗਿਲਜੇ ਔਰੇ ਅਏ, ਬਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਸਾਥ। 
ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਇ ਸੁ ਉਨ ਲਯੋ, “ਬਡ ਨੇਜਨ ਕੇ ਸਾਥ॥੭੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਲੇ 

ਤੌ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕੂਮ? ਕਏ। ਸਨਮੁਖ”- ਨੇਜੇ ਬਹੁ ਕਟ ਦਏ। 
ਤੋ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਯੋ ਨ ਕੋਇ। ਸਿੰਘ ਤਕਾਉਨ ਨ ਪਿੱਛਾ ਤੋਇ'॥੭੯॥ 

6 ਇਸ ਫੋਲੋ? ੭ ਝੱਲ ਨਾਂ ਸ਼ਕਦਾ/ ਤੇ ਲਮਆਾਨ /ਨਣਤਾਂ (ਸਨੀ ਘਰ ਲੱਨ ਸ਼ਖਨਾਂ ਦਾ /ਗਣਤਾੰਂ ਨਾ ਹੱ 

#ਕਦਾੀ.ਨ?/ ੬ ਘੱਤ (ਕੱਲੀ ਪੱਤ ਨਾਂ #ਨ9/ ੫ ਲਹ ਵਨਦਾ/ ੬ ਪਰਨਾਲੇ /ਡਗਦੇ (/ਨੇਵੇਂ ਏਕ ਕੰਹਲੂ 

/ਵੇਚ' ਕਲਾਂ ਪਰਨਮਲਿਆਂ ਰਾਨਆੰੱ ਤੇਲ /ਨੈਕਲਦਾ ਹੰਵੋ/ - #ਸ਼ਕ/ ੮ (ਛਾ? ਨਰਾਲ; ਅੱਠ ਛੋਕ/ (ਨੇਂ 

_/ਨਿਵੇ' ਲਮੜੇ ਟੀਂਅਸ਼ਕਾ /ਵਚ ਕਲਾ ਛੇਕ ਮਏ ਹੌਣ)/ ੯ ਵੇਖਦੇ ਹਟੇ (/ਨੇਵੇਂ ਕਣਾਂ ਫਵਾਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਝੱਹੀੰ ਪਾਸੇ 

ਝਾਕ ਰਹੇ ਹੱਣ)/ 9੭ ਸਟ: ਆਨੰ/ 55 /॥ਜਕਾਨਾ (ਜਾਣ ਇਹ ਹਲ /ਵੇਚ /#ਜ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਡ /ਵਖਾ 

/ਠੋਹਾ ਹੌਵੈ)/ 9> ਲਹੂ, ਰਤ/ 3= /ਨੈਕਲ (ਲਤ ਲਨੂ /ਨੈਕਲਣ ਨਾਲ਼ ਓਹ /ਲੈਹਲਲ ਹੌ /ਨਆ?// 

5 ਸੰਵਾਰਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ਦਾ ਅਰਸਾਤ /ਏੱਲਤ ਕਚਾਓਂਦਾ /ਨੈ ਤਾਂ /ਕੈਧਨੇ ਲਨ ਲੱਨ ਸਾਣੇ/ 5੫ %ਵਸ਼/ 

5£ ਵੱਡੇ ਨੱਲਿਆਂ ਨਲ਼/ 52 ਵਧੰਰੇਂ ਏਪਹਾਲ! ਲਤਨ; ਆਭਆਲ਼, ਵੱਡਾਂ ਆਲ/ 9੮ ਨਨੂਣੰ/ 9੯ ਉਨਹਾਂ 

ਦਾ (/&ਛਾ ਨਾ ਕਰਦਾ// 



੫੨੨ ਰ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਘ ਸੁ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਕੋ, 'ਫੇਰੈ' ਨੈਨ ਸੁ ਨਾਂਹਿ। 
'ਮਤ ਕਤ ਆਖੋ ਜਗਤ ਕੋ, ਸਿੰਘ ਮੁਯੋ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਛਾਹਿਂ॥।੮੦॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਨੇਜਨ ਸ੍ਯੋਂ ਸਿੰਘ ਪਿਛੋਂ ਦਬਾਯੋ। ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸਯੋਂ ਸਿੰਘ ਝੁਕਾਯੋ। 
“ਸਿੰਘ ਸੁ ਗਿਰਯੋ ਗੋਡਨ” ਕੈ ਭਾਰ। ਤਊਂਦ ਨ ਛੋਡੀ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ॥੮੧॥ 

ਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ॥ 

ਤਲਵਾਰ ਨ ਛੋਡੀ ਸਿੰਘ ਇਮ, ਯਹ ਚਿਤ ਸੋਚ ਬਿਚਾਰ। 
ਬਿਨ ਹਥਯਾਰ ਨ ਹਥ ਲਖੈ, ਮਤ ਕਰੈ ਨ ਸੀਸੈ ਵਾਰ। 
ਮਤ ਕਰੈ ਨ ਸੀਸੈ ਵਾਰ, ਸਿੱਖੀਓਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਊਂ। 
ਇਹ ਛਿਨ ਜਾਵੈ ਛੱਲ, ਫੇਰ ਕਤ “ਵਖਤਹਿੰ ਪਾਉਂ। 
ਸਮੋ ਸੁ ਆਯੋ ਸਮਝ, ਸ਼ੁਭੋ ਚਿਤ ਲੀਨੋ ਧਾਰ। 
'ਅਬ ਧੜ ਤੈ ਸੀਸ ਉਤਰਾਈਐ, ਕੋਇ ਝੱਲ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ'॥੮੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿ ਖੰਡੋਂ ਉਠਾਯੋ। ਦੈ ਲਲਕਾਰੋ ਗਿਲਜਨ ਬੁਲਾਯੋ। 
ਦਯੋ ਸੀਸ ਉਨ ਅਗੈ ਨਿਵਾਇ”। ਜਿਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਕੀਓ ਦਾਇ॥੮੩॥ 
ਗਿਲਜਨ ਤੇਗ ਗ੍ਰੀਵ ਪੈ ਡਾਰੀ। ਭਈ ਮੁੰਡੀ'" ਤਬ ਧੜ ਤੇ ਨਯਾਰੀ”। 
ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੁਣ ਪੂਰੋ ਪੁਭ ਕੀਓ। ਧੰਨ ਮਰਨ ਉਸ ਧੰਨ ਹੈ ਜੀਓ॥੮੪॥ 
ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੈ ਮਧ ਭਈ ਵਧਾਈ। ਹੁਤੇ ਉਡੀਕਤ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਾਈ। 
ਅਗਜੇਂ ਲੈਨ ਨਿਹੰਗ ਕੋ ਆਏ। ਉਡਨ ਖਟੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ॥੮੫॥ 
ਘੋੜੇ ਆਣੇ ਉਡਨੇ ਸਾਥ। ਪਾਈ ਕਾਠੀ ਕੋਤਲ”“ ਫੜੇ ਹਾਥ। 
ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਗਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਨ ਫੜੇ। ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਰ" ਸੁ ਖੜੇ॥੮੬॥ 

9 #ੱਥਾਂ /&ਛਾਂਹ ਨਾਂ ਫੇਰਦ; /ਮਛਾਂਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤਨ ਨਾ) ੭ ਗੌਂਡੇਆਂ (ਦੇ ਭਾਰ)/ = ਤਾਂ ਵੰਨ # ਵੇਖ _ 
ਕੰ ('੭ਤਾਂ ਵੇਗਾਂ/ਲ#ਨ ਗੱਸਆਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਲ 2 ਨਾਂ ਕਠੰ?/ ੫ ਵਕਤ ਪਾਵਾਨਾ (ਫੋਰ /ਨੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਆਨਿਹਾ 

੭#ਵਸ਼ਰ /ਨਲੰਨਾ)/ ੬ ਫੜ ਕ/ ੭ ਝਨਾਂ /ਇੱਤਾ/ ੮ ਝਰੂ! /ਨਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ।/ਲਿਮ ਵਾਇ/ਲੋਸ ਲਗਾੱਤਿ ਨਾਲ)/ 

੯ ਨਝ (2), ਪੱਣ (ਓੱਤੋ)/ $੦ ਡਾਲ ਮਾਠੀ/ 55 ਸੱਲੇ (/ਨੈਠ ਹੜ ਤੋਂ ਅੱਤ 2/ਨਆ// 5੭ ਅੰਡਰ 

ਅਲੰਨਾ/ 5= ਭਾਈ ਨੁਠਲਖਨ /ਨ% /ਲਹੀਦ ਨੁਰਲਕਨ /ਨਘ ਨੇਂ ਲੀਲ /0ਡ ।ਅੱਨਤਨਰ) ਦੇ ਵਸਨਨ? ਨੂੰ 

ਨਾਹ ਪਹਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਇੰਡੀਕਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨ) 9£ /ਨੈਆਏ/ 9੫ (ਤ੭ ਅਲੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ 

#਼ਵਾਨੀ ਦਾ ਤਾ. /ਲਿੰਨ/ੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਘੱਤਾ/ %੬ ਘਆੰਹੇਨ ਕੰ: ?ਡਗਣ ਲੱਲਆਂ ਵੀ /ਨਘ ਦਾ 

ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ /ਕੈ ਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨਗੀੰੱ'/ਡੇਨਣਾ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੨੩ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੜ੍ਹੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਡ ਠਾਠ ਕਰ, ਸੁੰਦਰ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾਇ'। 
ਤੁਰੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਕੋ, ਬਾਣੋ ਖੂਬ ਬਣਾਇ॥੮੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆਪ। ਕਰਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਜਾਪ। 
ਤਾਰੁ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਏ ਇਸ ਭਾਇ। ਖਾਨ ਨਰੜਯੋਦ ਦਾਮਨ! ਪਾਇ॥੮੮॥ 
“ਪਗਤਰਾਨਨ ਵਾਰੇ ਲਾਏ ਗੈਲ। ਮਾਰਕੁਟ ਉਸ ਲਾਹੇ ਖੈਲ। 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸਿੰਘ ਸਤਾਏ। “ਤੇ ਤੇ ਤੁਰਕ, ਹੇਠ ਪਾਲਕੀ ਲਾਏ॥੮੯॥ 
ਢੁੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਫਤ੍ਹੇ ਬੁਲਾਈ। ਗੋਡਨ ਛੂਹੇ ਮਿਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ। 
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਲ ਦੋਹਨ ਆਈ। ਮਿਲੇ ਭਰਥ” ਜਿਮ ਲਛਮਨ” ਭਾਈ॥੯੦॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

_ਹਾਬ ਜੋੜ ਠਾਂਢੋ ਭਯੋ, ਲਾਇ ਚਰਨ ਸੁ ਗੁਰ ਕੋ ਧਯਾਨ। 
ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਮ ਬਚ ਕਹਜੇ, ਤੂੰ ਆਪੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ॥੯੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਹਜੂਰ ਨਿਜ ਪੰਥ ਰਚਾਯਾ। ਅਬ ਤਿਸ ਨੈ ਹੈ ਬਹੂ ਦੂਖ ਪਾਯਾ। 
ਕਾਬਲ ਤੇ ਜੋਊ ਕੁਤੋ" ਮੰਗਾਯੋ। ਬੰਦੈ ਜਿਮ ਉਸ ਚਹੀਅਤ ਗਲਾਯੋ॥੯੨॥ 

_ ਬਹੁ ਦੁਖ ਇਨ ਖਾਲਸੈ ਦਯੋ। ਅਬ ਇਸ ਚਹੀਯਤ ਫੇਰ ਨ ਅਯੋ। 
_ਤੇਰੋ ਖਾਲਸੋ ਆਪ ਲੜਵੈਯੋ। ਇਨਹੀ ਤੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਮਰਵੈਯੋ॥੯੩॥ 
ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਖਾਹਿੰ। “ਦੱਖਣੀ ਪਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਹਿਂ। 

ਰੇ ਪਖਵਨਨ ਧਨ; ਤੜਲਾ! (0) ਲੱਟਾੰ ਭਾਵ ਲੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੜਦ ਜੌ ਦੇ ਮੰਡਲਨਆਂ ਕਰ ਕੰ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂਦੇ ਹਨ 
/ਏਕਾ ਤਕਾ ਨੂੰ /ਟਕਾ ਮੰਡਲਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਦੂਜਾੰ ਮੰਡਲੀ ਓਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾੀ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲੜਦ, /ਏਸ਼ 
ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੀ ਲਾਲਾ ਲੱਦਾ ਲੀ ਸਨ, ਸਾਨ ਸਹੀਦ ਲੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲਦ ਸਰਾਂ/ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤੂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? 
2੭ ਖ਼ਾਨ ਲਹਾਦਰ ਨਵਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾ ਲਾਹੱਨ ਦਾ ਨੜ਼ਾ/ 2 ਨਰੜ, ਲੰਨ ਨੈੱਸਆ ਆ ੬ ਪੱਠੇ ਨ? 
4 ਲੱਤੀਆਂ (ਮਾਰਨ ਵਾਲੋ?/ ੬ ਕੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ.ਐਂਫੇਆਂ ਤੇ ਜੁੱਕਾ ਗੱਮਿਆ 
#/ - ਭਰਤ ਦਲਰਲ ਣਾ ਤਨ, ਰਨਾਨਲੰਟਰ ਜੀ ਟਾ ਤਾਣ? ਲੇ ਕੌਕਲਾੰ ਏਂ ਠੰਦਨ ਤੱ ਜਆ ਆਾੰੱ 

ਰ7/ਚੰਰ ਜੀ ਏਂ ਲਨਵਾਨ ਜਾਣ 9ਰ /ਏਸ ਨੂੰ ਅਲੋੱਹਿਆ ਟਾ ਰਜਾ ਧੱਮਆ/ਨਆ ਪਰ ਇਨ ਨ ਸੰ 
ਰਾਮਜੰਦਰ ਜੰ ਦੀਆਂ ਕਤਾਵਾਂ ਨੀਂ ਸਲਾਅਤ ਰੱਠਆਂ/ ੮ ਲਕਲਮਨ ਰਾਜਾਂ ਦਲਰਥਾ ਦਾ ਅਤਰ, ਲੱ ਰਾਮ 

ਚੰਦਰ ਨੀ ਦਾ ਛੰਟਾ ਭਾਣਾੰ ਨੰ ਅਤੇ ਏਨਾਂ ਦੇ ਨਲ ਲਨਵਾਨ /ਨਆ/ ਲਨਵਾਲ਼ ਤੱ ਵਾਘਨ ਤੇ ਅਲੱਨੇਆ 
/ਵੱੰ ਭਰਤ /ਨਲਾ।' ਛਾ /ਇਸ਼ /ਇ/ਤਹਾਸਕ 2 /ਸ /ਵੇਚ ਭਰਤ ਆਘਣੌ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 
2 ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਸਨੇਹ ਆਂਹੇਤ ਗਲੋਂ ਛੱਨਾ /ਠਹਾ ਹ/ ੯ ਦੱਖਣੀ ਭਾਵ ਮਰਹਟੋ ਤੇ ਪਛਆੰ 
ਭਾਫ ਤਰਕ ਸਰਵਾਣੰ/ “ਅਰਥਾਤ ਨਾਏਰ ਨਾਹ /ਜੇਸ ਨੇ ਕਾਲ਼ਭ ਤੱ ਉੱਠ ਕੇ /ਹਂਟਸ਼ਤਾਨ ਤੇ ੧੭੩੮ ਈੰ 

/ਵੇੱਚ #਼#ਤੜ ਹਮਲਾ ਕੰਤਾ ਤੇ /ਏਲਾੰ /ਵਚ ਲੁੱਟਮਾਰ %>ੇ ਕਤਲਾਨ ਕੱਤੰ0 



੫੨੪ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਭਏ। 'ਤਥਾ ਅਸਤੁ"' ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਕਹੇ॥੯੪॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਜਹੰਨਮ” ਉਤ ਸਾਲੈ ਗਯੋ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੈ ਇਸ ਬਿਧ ਖੁਸ਼ੀ ਅਯੋ। 
ਅਗੈ ਸੁਨੋ ਸੁ ਪਿਛਲੀ ਬਾਤ। ਗਿਲਜੇ ਮੁੜ ਜਿਮ ਸਿੰਘਨ ਕਰ ਘਾਤ॥੯੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗਿਲਜਨ ਡੇਰਾ ਤੌ ਕੀਓ, ਕਿਲ੍ਹੈ ਭੰਗੀਓਂ ਪਾਸ। 
ਰਾਤ ਪਰੀ ਖਾਲਸੋ ਜਗਜੇ, ਨਿਕਸ' ਖਾਤਨ “ਖੱਡਨ ਵਾਸ॥੯੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਗਿਲਜੇ ਥਕ ਵੈ ਮੂਧੇ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਕਈ ਖਾਲਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਰ 
ਮਾਰ ਗਿਲਜਨ ਕਿਨ ਬਦਲੇ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਅਕਾਏ ਸੌਣ ਨ ਦਏ॥੯੭॥ 
ਗਿਲਜਨ ਕੀਨੋ ਕੂਚ ਪਰਾਤ”। ਰਲੇ ਸ਼ਾਹਿ ਸੋਂ ਜੰਡਾਲੇ ਜਾਤ। 
ਅਬ ਸੁਨੋ ਸ਼ਹੀਦਨ “ਲੋਥਨ ਬਾਤ। ਸਿੰਘਨ ਫੂਕ ਦਈ "ਜਿਹ ਭਾਂਤ॥੯੮॥ 
“ਪੁਰੀ ਨਿਸਾ ਗਿਲਜੇ ਹਟਿ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਖਬਰਨ ਕੋ ਤੋਂ ਤਹਿ ਅਏ। 
ਬਿਨ ਸਾਸਨ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਪਾਈ। ਅਪਨ ਬਿਗਾਨਾ ਸਮਝਯੋ ਨ ਜਾਈ॥੯੯॥ 
ਮਿਲ ਸਿੰਘਨ ਯੋ ਬਾਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਇਕ ਥਾਂ ਸਬਹਨ ਚਿਖਾ ਚਿਨਾਈ। 
ਚਕ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ ਲਕੜੀ ਆਣੀ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਕੇ ਪਿਛੈ ਠਨਾਣੀਂ'॥੧੦੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇੱਕ ਚਿਖ' ਪੈ ਸਭ ਧਰੇ, ਦੀਨ ਹੁਤਾਸਨ”” ਲਾਇ। 
ਕਰਯੋ ਕੜਾਹ ਸੁ ਤਹਿੰ ਹੁਤੋ, ਸਭ ਹੀ ਦਯੋ ਵਰਤਾਇ॥੧੦੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਵੜੱਤਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਰਲ ਗਯੋ। ਸਥੂਲ" ਬਪੁ"“ ਤਜਿ ਸੂਛਮ” ਲਯੋ। 
ਅਥਵਾ ਹਿਕ ਦੇਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀ। ਰਲਿਓ ਜਾਇ ਸ਼ਹੀਦਨ ਮਝਾਰੀ'”॥੧੦੨॥ 
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੰਥ ਸਭੋ ਉਸ ਆਖੈਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਭ ਧੰਨ ਉਸ ਭਾਖੋਂ। 
ਸ਼ਹੀਦਗੱਜ ਤਹਿਂ ਸਿੰਘਨ ਬਨਵਾਯੋ। ਸੁਖਨਾਂ ਸੁਖੈ ਤਿਸੈ "ਬਰ ਆਯੋ॥੧੦੩॥ 
ਐਸੀ ਕਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ। ਭੂਤ ਦਰਸ ਤਹਿ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ। 
5 ਤਕਾ#ਅਨੂ ਐਲੀ ਹਾੰ ਹੋਵੈ ਓਲੋਹਾ ਗੰ ਹੱਵੇ (ਟ:੨ ਕਾਨ ਤਲਾਨਤ ਭੀ ਲੱਪ ਚੰਡੈਕਾਂ- ਪਰਨ?/ 
੨ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਆ/ = ਕਤਨ? ੪ (ਰਾਝ? ੪ਣ0 ੫ /ਨੈਕਲ (%/ਇ)/ ੬ /ਨੈਸ ਦਾ (ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ? 
ਵਾਸ਼ਾ ਖਾੱਤੇਆਂ (ਨੋਇਆ?? ਤੇ ਖੰਡਾਂ /ਵੇਚ ੰ/ ੭ ਪਾੜਾਕਾਲ, ਸਵਰ (0?)/ ੮ ਲੱਲਾਂ ਦੀ ਲੱਠ/ ੯ ਸੇ 

ਤਰੂਂ/ 5੦ ਰਾਤ ਮਲੀ ਤਾ/ 55 /ਨੋਗਾਂਜਤ ਕਾਠੀ (ਬਾ?/ 52 ਹਤਾਲ, ਹੁਤਾਸ਼ਨ; ਅਗਨੀ । ਹੁਤ' ਅਰਥਾਤ 

ਹਵਨ/%ਸ਼ਨ ਅਰਥਾਤ ਖਾਵੇ! ਨੰ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮ੍ਹਾੰ ਨੂੰ ਛਾ ਜਾਦੇ ਭਾਵ ਅਗ)/ 5ਤ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ /ਵੋਚਾ/ 
5 ਆਸਲ਼ਲ ਘੱਟਾ; ਵੱਡਾ ਸੜ ਨ& ਨਾਲ਼ਵਾਨ) 5੫ ਵ%, ਲਗਾਨ; ਦੋਹ (ਟ.ਕ ਕਾਲ ਘਈ ਲ੍ਹਨਆਾ ਬਲ 

ਧਰਾ?'ਚੱਪਲ ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਤ ਕੇ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ /ਨਿਆ/ % ਨੁਕਸ਼ਮ- ਨਖ% ਪਤਲਨ ਕਾਰੀਕ 
ਡਟ” ਆਭਨਲ0 ੧੭ /ਵੋਚ/ 9੮ ਨਗਾੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (/ਲਹੜਾੰ ਕੱਈਂ ਸੱਖਣਾ ਸ਼ੱਠ?/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੨੫ 

ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਕੜਾਹੁ ਕਰਾਵੈਂ। ਮਨ ਇੱਛਤ ਸਭ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈਂ॥੧੦੪॥ 
ਆਗੈ ਸੁਨੋਂ ਔਰ ਪਰਸੰਗ। ਪੜ੍ਹਤ ਸੁਣਤ ਚਿਤ ਲਾਗੈ ਰੰਗ। 
ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਸਿੰਘ ਲਏ ਮੰਨ। ਤਬ ਹੀ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ॥੧੦੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਨ ਯੌ ਮਿਥੀ, 'ਅਬ ਰਹੀਐ ਸ਼ਹੀਦਨ ਪਾਸ'। 
'ਠਾਂਢ ਭਯੋ “ਕਰ ਜੋਰ ਢਿਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਅਰਦਾਸ॥੧੦੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਅਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਥੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਵਖਾਣ। 
'ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਾਡੀ ਪੂਤ ਸਿੰਘਨ ਯਾਹਿ। ਜਨਮ ਧਾਰੋ ਮਧ “ਪੰਥ ਨਿਜ ਜਾਇ॥੧੦੭॥ 
ਪਗ“ ਧਰ ਅਗੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਨ ਪਾਈ। “ਤਿਤੋ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਵਾਈ। 
ਤੂੰ ਸਬਹਨ ਮੈਂ ਹੋਹੁ ਸਰਦਾਰ। ਭਯੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁ ਗਿਲਜਨ ਮਾਰ'॥੧੦੮॥ 
ਤੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਹੀਦਨ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀ। 'ਹਜ਼ੁਰ ਕਹੀ ਇਨ “ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੀ। 
ਬਰਸ ਬਾਰਾਂ ਯਹਿ ਰਹੈ ਹਜੂਰ। ਧਾਰੈ ਪੰਥ ਜਾਇ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ॥੧੦੯॥ 
ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਜਿਨ ਕਹੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਉਨੈ' ਉਮਰ ਅਬ 'ਭੁੰਚੀ ਨਾਹੀਂ'। 
ਬਰਸ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਯਹਿ ਜਾਇ। ਲੇਵੈਂਗੇ ਵੈ “ਬਚ ਭੁੰਚਾਇ॥੧੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਰਲ ਕਹੀ ਸ਼ਹੀਦਨ ਜੋਇ। 
ਨਹਿੰ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਗੁਰ ਜੁਦੋਂ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਹਿਂ ਸਿਖ ਜੋਇ॥੧੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੋਊ ਮੰਨ ਲਏ। ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਦਿਲ ਫੂਲਤ ਭਏ। 
ਫੁਨ”? ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਹਮਰੋ ਹੁਕਮ ਕਬ ਮੰਨੈਂ ਪੰਥ ਸਾਰਾ'॥੧੧੨॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਅਤਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। 'ਤੁਮ ਸੈਂ ਕਲਾ ਨਿਜੈ "ਮਮ ਧਰੀ'। 
ਜੌ "“ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਕੀਏ ਥੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਉਨ "'ਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ॥੧੧੩॥... 
ਤੁਹ”? ਅਗੈ ਸਭ ਦੀਨੇ ਡਾਰ। “'ਤੁਹਿ ਸੋਂ ਲਰੈ” ਸੁ ਜਾਵੈ ਹਾਰ॥੧੧੪॥ 

ਹੇ ਖੜ ਆਨ ਖੜਾ ਹੈਂ /ਨੋਆ/ 2 ਹੱਲ ਸੱਤ ਕੰ/ ਤ ਘਨ; ਕੌਲ/ 5 ਆਪਣ ਹਾੰ ਪੱਲ /ਵੇਚਾ (ਜਾ ਕੇ ਸਨਮ 

5ਨ)/ ੪ ਘਰ (ਅੰਨੇ ਹਰ ਲੇ /ਤਿਸ਼ ਨ?/ ੬ ਓੰਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ //ਨਿਆਹਆਂ ਦੇ ਫੰਜਦਾਲ ਲਣਾ /ਦੱਤਾ// ੭ /ਸਰ 

੭5 ਤੇ ਰੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈ ਪਵਨ ਕੱਤ) ੮ ਭੰਗੀ ਨੰ? ੯ ਲਦੋ ਹੱਟ ਸਕਾਂ ਨਾਹਿੰਦੇ (ਨ ਲਵੋਨਾ)/ 

52 ਛੌਰ/ 55 ਆਟਾ (ਕਲਾ) #ੱ (ਤੇਰੇ /ਵੇਚ) ਰੱਲ 2/ 5੭ ਹਰ ਕਾਲਾਂ ਨਲ (ਹਨ ਘੱਤ ਸਵਾਲ ਦੀ 

੭#ਘਣਾਂ ਘ/ਤਸਾਹਾਂ #%/ $= ਸ਼ਾਹਨ ਟਾ ਸਾਹ ਆੱਹਨਲਾਹ/ 9੪ ਤੇਠੇ #ਧੱਨਿ/ ੧੪ ਤੇਠੇ ਨਲ਼/ 

5੬ ਲਤ)/ 



੫੨੬ ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਿਤ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਤੂੰ ਧਰੈਂ, ਉਸ ਕੋ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼'। 
ਲੜੈ ਅਤੇ ਆਕੀ ਭਵੈਦ, ਹਾਰ ਆਵੈ ਤੁਹਿ ਪਾਸ॥੧੧੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। 'ਧਰੋ ਜਨਮ ਮੈਂ "ਕਹ ਘਰ ਬਾਰਾ'। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ 'ਜੋ ਹੁਇ ਨਰ ਸੂਰਾ। ਲਰ“ ਗਿਲਜਨ ਸੋਂ ਹੋਇ ਨ ਕੂਰਾਂ॥੧੧੬॥ 
ਜਿਸੈ ਸ਼ਾਹਦੀ? ਪੰਥ ਸਭ ਭਰੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸੋ ਜੁੱਧੋਂ ਨ ਟਰੈ”। 
ਜੋ ਪੰਥੈ ਹਿਤ ਸ੍ਰ ਚਹਿ ਲਾਯਾ। ਜਿਨ ਪੰਥੈ ਹਿਤ ਪਰਸ੍ਰਾਰਥ ਕਮਾਯਾ'॥੧੧੭॥ 
ਜੌ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਛ ਲਏ ਮੁਰੀਦ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜੋ ਭਏ ਸ਼ਹੀਦ। ਰ 
ਸਬਹਿਨ ਨਾਮ "ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲਯੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਉਸੈ ਘਰ ਦਯੋ॥੧੧੮॥ 
'ਦਸਈ ਅਠਾਰਾਂ ਬਾਈਏ ਸਾਲ| ਬੀਤੇ "'ਬਿੱਕ੍ਰਮ ਸਾਲ ਨਿਿਪਾਲ”। 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਯੋ ਸਾਖੀ ਕਹੀ। ਕਿਛ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਿਛ ਅਨੁਭਵ ਲਹੀ॥੧੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਿੰਮੂਤ ਸ਼ਾਸਤੁ ਬੇਦ ਸਭ, ਏਹ ਕੰਚਨ'₹ ਕੇ ਚੇਰ”। 
ਅਨੁਭਵ ਪਾਰਸ“ ਕੀ ਕਨੀ, "ਤਾ ਮੈਂ ਲਾਖ ਸੁਮੇਰ'”॥੧੨੦॥ 

ਸਾਖੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਅੰ ਭਰਤ ਪੁਰੀਏ ਜਵਾਹਰ ਮਲ 
ਔ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਰੁਹੇਲੇ ਕੀ 

(ਰਹਯੋ ਜੱਸ ਜਗ ਛਾਇ ਸਪੂਤ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਭਯੋ) 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਮਾਲੀ" ਨੇ ਹਮ ਕਹਯੋ, 'ਆਗੈ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਇ। 

9 ਨਲ਼/ 2 ਯਾਠੰ£ ਤੇ ਭਾਦੇ/ ੬ /ਕੋਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਲਾਂ ਲਾਲ /ਦੋਚ/ ੫ ਲੜ ਕੰ) ੬ ਕੂੜਾ! ਝੂਠਾ /ਤਕ 
/ਕੈਨਨੀ ਭੂਮ ਕੂਰਾਂ- ਆਸਾ % % $// ੭ ਨਵਾਣੰ (ਦੋਵੋ)/ ੮ (ਨ? ਟਲੇ/ ੯ ਪਰਪਕਾਗ, ਲੱਕਾ- 

ਕਾਨਆਣ/ 5੦ ਨੰ ਅਠਾਰਾਂ (ਨਸਸਤ) ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਸ਼ਾਲ (੧੮੭੭ /ਨ:, 5੭੬੫ ਈਂ) /ਏਹ ਘਟਨਾ 

9੮੭੭ /ਲ: ਦੀ 2 55 /ਨੋਕਨਾਨੀੰਤ (/ਨਲੈਕਆੰਂ ਸੰਤ /ਲੋਸ਼ ਤੱ ਜੱਲਿਆ)/ ੧2੭ ਰਨਤ/ ਭਾਵ ਰਭਰਾ 
/ਲਕੁਾਆਨੀਤ ਸੰਮਤ ਏਂ 9੮੭੭ ਸਾਲ ਲੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ/ 5ਤ ਯੋਨੇ ਏ/ 5# ਜੈਲ: ਦਾਨ ਲੋਫਕ/ 5੫ /ਟਕਾ 

ਕਲ/ਮਤ ੫ੱਲਠ /ਨੈਸ ਦੇ ਛਹਣ ਨਾਲ਼ ਲੱਹਾ ਯੋਨਾ ਹੋਂ ਲਾਂਟਾ ਨੰ/ % ਇਸ /ਫਦ ਭਾਵ ਆਨਭਵ /ਵੇਚ/ 
9੭ /ਏਕ /ਵਲ਼ੇਲ #ਹਾੜ ਲੱ ਭਾਗਵਤ ਤੇ /ਵਲ਼੍ਨੰ “ਹਾਣ ਅਨਸ਼ਾਰ ਲੋਨ ਟਾ ਨੰ #ਤੇ/ਨੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾੱਤਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰੀਆਂ ਹਨ) 5੮ ਕੰਮਟਨ ਅਨੇੰ/ "ਚੜ੍ਹਤ /ਨੈ ਲਾਂ ਲੜ੍ਹ /ਨੰਘ (ਸੰਮਤ 92੭੯-5੮੩੨ ਮਤਨੈਕਾ 
੧੭੦੨-੧੭੭੫ ਈਂ) /ਏਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਨਹਾਂ ਨੰ# ਦਾ ਜਨਮ 5੭੬੦ ਈੰ. /ਵੇਚ ਗਇਆ; /ਜੈਸ਼ ਦਾ ਪਤਰ 

#ਹਾਰਾਨਾ ਰਣਜੀਤ /ਸਘੰ/ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੨੭ 

ਕਹਾਂ ਗਯੋ? ਜਾਇ ਕਯਾ ਕੀਓ, ਫਿਰਯੋ” ਕਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿ?॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਐਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹੀ ਥੀ ਜੋ ਤੁਮ ਘੇਰੀ। ਤਕਸੀਰ” ਰੁਹੇਲੇ ਨਜੀਬੇ ਕੇਰੀ=। 
ਆਪ ਬਚੀ ਕਿ ਬਚਵਾਈ ਸ਼ਾਹੁ? ਦੋਊ ਬਤਾਯੋ “ਮੋਹ ਪ੍ਰਤਿ ਰਾਹੁ॥੨॥ 
ਜਿਮ ਉੱਤਰ ਹਮ ਉਸ ਕੋ ਦਯੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੌਰ ਹਮ ਕਰੈਂ ਲਿਖਯੋ। 
੫ਪਆਓ ਆਈ ਜਬ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਭਈ। ਔਰ ਫੌਜ ਜੱਟ ਰੱਖਣੀ ਠਈ॥੩॥ 
ਸਿੰਘਨ ਵਲ ਉਸ ਅਏ ਵਕੀਲ। ਲੱਦ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਗੱਡੇ ਫੀਲ?। 
ਨਾਮ ਬਿੰਦਾਬਨ, ਮਥਰਾ ਦਾਸ। ਆਇ ਕਹਜੋ ਉਨ ਖਾਲਸੈ ਪਾਸ॥੪॥ 
ਹਮ ਤੁਮ ਛੱਤ੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਏਕੋ ਜਾਤ ਐ ਏਕ ਹੀ ਕਰਮ। 
ਸੰਤ ਰੱਛਕ ਔ ਗਊ ਰੱਛਯਾ। ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਚਾਹੇਂ ਭਛੱਗਾ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਿੰਦੂ ਲਾਜ ਹਮ ਤੁਮ ਇਕੈ, ਉਨ੍ਹੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨਦਾਰ'। 
ਇਸ ਪਰ ਧਰੋ ਧਿਆਨ ਤੁਮ, ਆਇ ਕਰੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰ"॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸਿੱਕੋ ਔਐ ਦਾਰੂ ਲਈਐ। ਕੜਾਹੁ ਖਾਤਰ ਔਰ ਦਰਬ”" ਭੀ ਪਈਐ””। 
ਜੋ ਹਮ ਪੈ ਸਭ ਤੁਮਰੋ ਮਾਲ। ਲਓ ਆਇ ਰਲ ਹਮਰੇ ਨਾਲ॥੭॥ 
ਜੌ ਹੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਿੰਦ ਕੀ ਲਾਜ। ਆਇ ਕਰੋ ਅਬ ਹਮ ਕੋ ਕਾਜ। 
ਗਿਲਜੇ ਆਇਓ ਦੀਨੈ ਕਾਜ। ਵੜਯੋ ਦੀਨ ਮਧ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜ'॥੮॥ 
ਉਸੈ ਅਰਜ਼ ਖਾਲਸੈ ਮੰਨ ਲਈ। ਚੜ੍ਹਯੋ ਤੁਰਤ ਕਛ ਦੇਰ ਨ ਕਈ”। 
ਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਮਾਲਵੇ ਮਾਂਹਿ। ਬਹੇ ਬ਼ਿਰਾੜਨ ਸਬਹਨ'“ ਪਾਹਿ॥੯॥ 
ਜਾਇ ਦਬਾਈ ਬਾਂਗਰ ਕੋਣ"। ਰੋਕ ਲਯੋ ਆਨ ਵੜਨੈ ਨੌਨ”?। 
ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਤਹਿਂ ਭਈ ਅਨਾਜ। ਦਿੱਲੀ ਛਡ ਛਡ ਲੋਕ ਜਾਹਿ ਭਾਜ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

_ਉਤੈ ਸ਼ਾਹਿ ਯਹਿ ਸੁਣ ਖਬਰ, ਬਹੁ ਸੱਸਾ”- ਚਿਤ ਕੀਨ। 
ਲਏ ਹਾਹੁਕੇ ਸਿਰ ਧੁਨੈ”, “ਧੁਨ ਧੁਨ ਖੁਨੈ ਜ਼ਮੀਨ॥੧੧॥ 

5 2ੜਆ/ ੨.ਗ਼ਲਤੀ ਡੁੱਲ; ਏੱਸ਼/ ਤ ਵਾਲ) ਦੀ  ਐਨੰ/ ੫ /ਹੰਦ ਵੱਲ ਆਉਂਣ ਦੀ ਸ਼ਲਰ/ ੬ ਠਾਠ? 

/ਏਰਾਦਾ ਕੰਤਾ/ ੭ ਹਾਲੀ/ ੮ ਸਾ ਲਾਣ ਆਠ ਮਕਾਓਠਣਾ/ ੯ ਲੰਨ (/ਇਸਲਨ? ਫਾਲਾ/ ੧੦ ੫ਾਲਣਾ 

ਰੀਸਆ/ 559 ਆਯਾ ਰੁਖਲ/ 5੭ ੫ਾਘਤ ਕਠਂ, ੫ਾ5/ 5= ਕੱਤੀ/ ੧੪ ਘਰਸਾਨ ਟੱਸਨ ਝਾਲ-ਸੱਲੋ/ 

5੫ ਲਤਾ ਕੱਲ/ %੬ ਨਠੋ/ 52੭ ਨਾਹਨ ਥਾ/ 9੮ /ਫਕਰ/ $੯ ਸੌਚਦਾ ੫ਛੌਤਾਂਦ/ ੨੦ /ਲੈਠ ਹਨਟਾ 

ਹਰਤਾ ਖ਼ਰੱਚਦਾ' #ਫਕਰਾਂ /ਵਚ ਡੱਲਾ /%%/ 



੫੨੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਅਗੇ ਫੌਜ ਸੋਂ “ਭਾਊ ਭਾਰੀ। ਹੁਤੀ ਸੋਊ ਥੀ "ਭਲੇ ਨਿਵਾਰੀ। 
ਅਬ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸੁ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ। ਮਾਰ ਗਿਰਾਵੇਂ ਧੁਰ” ਤੇ ਰਮਜੱਗੀ॥੧੨॥ 
“ਬਡੇ ਸੂਰ ਔ ਬਡੇਂ ਦਲੇਰ। ਆਪ ਬਾਜ ਹਮ“ ਸਮਝੈਂ ਬਟੇਰ। 
ਜੋ ਮੈਂ ਫੜ੍ਹੇ ਭਾਉ ਲੈ ਗਯੋ। ਮਤ ਮੋ ਤੇ ਏਊ ਲੇਹਿਂ ਫਿਰਯੋਂ'॥੧੩॥ 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਸੋਚੈਂ' ਕਰੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਕੁੜ੍ਹੈ ਔ ਕੰਧੈ” ਡਰੈ। 
'ਜੋ ਅਬ ਮੁੜੋਂ ਤੋ ਲਾਗੈ ਲਾਜ। ਆਗੈ ਤੁਰੋਂ ਕੁਛ ਦਸਰੈ ਨ ਕਾਜ'॥੧੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ “ਕਰ ਮਜਲ, ਡੇਰੇ ਘਣੇ ਰਖਾਇ। 
ਲੋਕਨ ਕੋ ਐਸੇ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਫੌਜ ਉਡੀਕਤ ਆਹਿ'॥੧੫॥ 
ਸੋਉ ਰੁਹੇਲੈ "ਲਖ ਲਯੋ, ਜੋਰ ਜੁ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਕੋਹ ਚਾਲੀ ਤੀਸੇ ਦੌੜ ਕਰ, "'ਪਰਨ ਜੋਗ ਅਬ ਨਾਂਹਿ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹੁ ਰੁਹੇਲੈ ਯੋ ਲਿਖ ਪਠਾਵੈ””। 'ਫੌਜ ਮੋਹਿ ਕੋ '$ਰੋਗ ਸੰਤਾਵੈ। 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫੌਜ ਇਤ ਵਲ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਮਰੀ ਸੋ ਲਿਖੀ ਨ ਜਾਈ॥੧੭॥ 
ਨਿਕਸ£ ਜਾਇ ਜਬ ਫੌਜੋਂ ਰੋਗ। ਤਬ ਇਨ ਸੋਂ ਹਮ ਲਰਨੌ“ ਹੋਗ। 
ਔਰ ਫੌਜ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਮੰਗਾਈ। ਆਈ ਫੌਜ ਸੋ ਕਰੈ ਲਰਾਈਂ“॥੧੮॥ 
ਏਕ ਮਹੀਨੋ ਰਖ ਤਿਹਿੰ ਮਿਲ। ਤੋਂ ਦੇਖੀਂ ਤੂੰ ਹਮਹਿ ਤਜੱਮਲ”। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਾਹੁ ਸੁ ਨਿਕਟੈ”- ਜਾਵੈ। ਸ਼ਾਹਿ ਖੌਫ਼ ਜਾਨ ਅਪਨੀ ਆਵੈ॥੧੯॥ 
ਪਹੁੰਚ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਯੋ। 'ਕਰੋ ਧੌੜ' ਇਮ ਧਮਕੋ ਲਾਯੋ। 
ਉਤੈ ਜੱਟ ਭੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ। 'ਲਰੀਐ ਸਾਹੁ ਸੋਂ ਅੱਗਲਵਾਰੀ"॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਜਪੂਤ ਮੁਹੱਟੇ ਬਿਰਾੜ ਸਦ, ਦਾਦੂ ਦਾਵੇਦਾਰ। ਰ 
ਗੁਸਾਈ ਭਈਯੇ ਪਰਬਤੀ, ਫਿਰੰਗੀਅਨ ਸਦ ਸਰਦਾਰ॥੨੧॥ 

9 ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੰਮ 2 ਧਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ (ਨਰ /ਨਰਾਉਂਏ)?/ 2 ਛੱਟਆਂ ਤ੫੧ ਬੰਠਕਾ/ # ਫੰਡ 

੭੨7” %' ਨਾਨੂੰ (ਨ##ਏ?/ ੬ ਅੰਤ ਲੇ ਏਲਟ/ ੭ ਕੱਝਏ/ ੮ ਕੰ# ਨੀਂ ਸਰਦ! ਕਾਲਜ ਰਾ ਨਗਾੰੱ 

ਹੱਦਾ/ ੯ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਪੱਡਾ ਆਰਦਾ/ 5੦ ਵੋਲ਼ /ਨਆ/ 55 ਹਅਲਾ ਕਰਨ ਯੰਗ/ %2 (/ਲੈਲ) ਗੇੱਲਿਆ/ 
9ਤ ਤਾ%' ਝੜ੍ਹਦਾ ਨੈ ਲਆਨਾਂ ਲੱਗਾ ਲਾਂਦੀਂ ਹੰ/ £ /ਨੈਕਲ/ 9% ਲੜਨਾ? %£ ਲੜਾਲੀ/ 9੭ (%? 

ਤਜਮਲ-ਸ਼ਾਨੰ-ਸੱਕਤ, ਚਤੂਦਲ/ 9੮ ਨੰੜੇ/ 5੯ ਅੰਨੇ ਦੀ 2 ਕੇ) 'ਭਾਊਂ ਸੱਤ ਦਾ /ਇਕਾ ਅੰਧਾ; ਤਾਊਂ' 
ਦੁਜੇ ਦਰਲੇ ਦਾ/ਟਕਾ ਰਾਲਹਤ ਲੱਤ ਹੰ9 



ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੨੯ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭ ਭਾਈਅਨ ਕੋ ਆਖ ਸੁਨਾਈ। 'ਕਰੌ' ਗਿਲਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਧਾਈਂ। 
ਪ੍ਰ੍ਥਿਮੈਂ ਹਿੰਦੋਂ ਗਿਲਜੇ ਨਿਕਾਰੋਂ। ਫਿਰ ਆਇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਛੈ ਮਾਰੋਂ॥੨੨॥ 
ਸਭੀ ਸੁਦਾਰਨ ਇਮ ਹੀ ਠਟੀਏ। ਕਹੀ ਜੱਟ ਥੀ ਜਿਮ ਹੀ ਗਟੀ”। 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੀ ਦਰਬ ਘਲਾਈ। ਅਪਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭਹੁਂ ਪੁਚਾਈ॥੨੩॥ 
ਸੁਨ ਖਾਲਸੈ ਉਸ ਦਯੋ ਸਹਾਰਾ। 'ਤੁਮ ਖਰਚ ਦਿਹੋ ਉਸ ਲੇਹੋ ਮਾਰਾ'। 
ਯਹੀ ਬਾਤ ਕੰਨ ਪਈ ਰੁਹੇਲੇ। ਸੁਨਤ ਹੋਸ਼ ਉਸ ਭੁੱਲ ਗਈ ਚੇਲੇ॥੨੪॥ 
'ਮਤ ਕਤ ਸ਼ਾਹੁ ਜਾਵੈ ਅਗਜੇਂ ਭਾਜ। ਨਾਂਹਿ ਸ਼ਾਹਿ ਪੈ “ਇਨ ਸਮ ਸਾਜ। 
ਭਾਊ ਮਾਰਜੋ ਥੋ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂਅਨ ਸਭ ਰਲ ਕੈ ਮਾਰਾ॥੨੫॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਰਾਘੇਂ ਔਰ ਮਲਹਾਰ”, ਤੁੱਕੋ ਹੁਲਕਰ- ਏਹ ਜੋਉ। 
ਇਸ ਪਿਤ੯ ਲੀਨੇ ਮਾਰ, ਸ਼ਾਹਿ ਫਤ੍ਰੇ ਲੇ ਘਰ ਗਯੋ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਨ ਜੱਟ ਨੈ ਤਖਤ ਭਿੜਾਏ। ਇਨ੍ੈ ਜੱਟ ਹਥ ਸ਼ਾਹਿ ਘਰ ਪਾਏ। 
ਜੌਰਾ ਭੌਰਾ ਇਨ ਕੱਢ ਲਯੋ। ਮਾਲ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਇਨ ਜੱਟ ਪਚਯੋ'॥੨੭॥ 
ਯਹੀ ਜੱਟ ਹੈ ਬੁਰੀ ਬਲਾਇ। ਮਤ ਕਤ ਆਵੈ ਸ਼ਾਹ ਭਜਾਇ। 
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਯੋਗੁ ਤੁਰਤਹਿ ਮਾਰ। "'ਦੇਵੈਂ ਹਿੰਦੋ ਯਹ ਦੀਨ ਉਠਾਰ॥੨੮॥ 
ਇਹਾਂ ਅਬੈ ਕੋਊ ਮੰਤੁ ਚਲਵਯੈ। ਸਾਮ”? ਦਾਮ”₹ ਦੰਡ" ਭੇਦ”“ #ਜੂ ਹੱਯੈ'। 
ਹੁਤੋ ਮੁਹੱਟੋ ਗਯੋ ਮਲ੍ਹਾਰ। ਜਿਨ ਸੰਗ ਘੋੜੀ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ॥੨੯॥ 
ਰੁਹੇਲੈ ਕੌ ਉਨ ਕਹਯੋ ਥੋ ਭਾਈ। “ਵਖਤ ਭਾਉ ਬੀ ਪਗ ਬਦਲਾਈ। 
ਸੋ ਉਸ ਪੈ ਉਨ ਘੱਲੇ ਵਕੀਲ। 'ਵਧਯੋ ਜੱਟ ਹੋਗ ਤੋਂਹ ਬਖੀਲ'₹॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਨੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੱਢ ਦਯੋ, "ਹਮ ਤੁਮ ਕਬ ਰਹਿਣ ਦੇਹਿ। 
ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ਜਿਨ ਖਾਲਸੇ, ਬਡੇ ਬਹਾਦੁਰ ਜੇਇ॥੩੧॥ 

੬-੯ ਨਹੱਟੇ ਸਰਦਾਨ/ ੯ /#ਤਾ/ 52੭ ਚ /ਨ%? ਹਜ਼ਮ 2/ਨਆ/ 55 ਟਨ /ਇਸਲਨ ਨੂੰ /ਹੰਦ ਚ 

ਕੰਝ' ਦਵੇਨਾ/ 9੭-੧% ਨੱਤੀ ਏੇ ਜਾਰ ਅੰਨ (?/ ਨ੪- //ਆਠ ਨਲ ਟਸਮਣ ਦਾ ਕੁੱਹ ਸ਼ੱਤ ਕਰਨਾ 

(// ਦ#- ਦਾਨ; ਗਨ #/ਦ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੰਨ ਕਰਨ” (14) ਟੱਡ- ਸਸੜ ਤੇ ਛਲ ਨਲ ਸਜ਼ਾ ਏੈਣਾ” 

(6?) ਭੰਦਾ- ਫੰਟਕਾ (ਡੱਟ? ੫ ਕੇ ਕਾਰਲ /ਨੈੱਹ ਕਰਨ/ % ਲੰ ਹਨ (/ਏਹ ਦਾਨ %ਨ)/ 5੭ ਆਖੋ ਵੇਲ 

ਦਸਤਾੰ ਕਾਂਦਾੰ ਨੀਂ (ਧਨ #ਵੇਚ ਪੰਨਾ ਟਲ ਕ)/ ੧੮ (ਡੰ? ਕੰਗਾਲ (ਹੇ ਸਾਵੇਨਾ?/ 9੯ ਸਾਠੁੰ ਤੇ ਤਹਾਨੂੰ 
ਕਾਵਾੱ ਗੰਹਣ (/ਟਕਣ? ਦੇਵੇਗਾ? 



੫੩੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

'ਤੋਰ ਮੋਰ ਯਹੀ ਭਾਈ ਚਾਰੋਂ। ਰੱਖ ਅਬ ਮੋਹੁ "ਮੈਂ ਪਰਜੋ ਹਾਰੋ'। 
ਗੁਪਤ ਟਕੇ ਬਹੁ ਦੀਨੇ ਆਖ। 'ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਕੁ ਅਬ ਲੈ ਰਾਖ'॥੩੨॥ 
ਤਊ ਦਿਲਾਸਾ ਮੁਹੱਟਨ ਦਯੋ। ਤੌ ਭੀ ਕਾਂਪੋਂ ਉਸ ਦਿਲੋਂ ਨ ਗਯੋ। 
ਦੋਉ ਵੱਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖਾਹਿ। ਦੋਉ ਵੱਲ ਲੀਯੋ ਕੰਮ ਬਣਵਾਹਿ॥੩੩॥ 
ਲਗਯੋ ਸਮਝਾਵਨ ਜੱਟੈ ਸੋਇ। 'ਹਮ ਤੁਮ ਭਈ ਪਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇ। 
ਉਤ ਤੇ ਆਵਤ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। ਮਤ ਕਤ ਜਾਵੈ “ਪਤ ਗਵਾਹਿ॥੩੪॥ 
ਤਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਿ ਹਮਰੀ ਮੰਨ ਲੇਹਿ। ਭੇਰੈ ਸੱਦ ਉਸ ਲੇਹੁ ਮਿਲੇਹੁ। 
ਦੇਵੈ ਆਇ “ਤੁਵ ਪਿਆ ਕੀ ਕਾਨ“। ਹੋਵਗੁ ਜਸੁ ਬਡ ਤੁਹ ਜਗ ਮਾਣ॥੩੫॥ 
“ਗਲੈ ਕੁਹਾੜੋ ਮੁਖ ਲੈ ਘਾਸ। ਲਯਾਇ ਬਹਾਵੋਂ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪਾਸ'। 
ਜੱਟ ਕਹਜੋ, 'ਮੋਹਿ ਬੇਟੀ ਦੇਵੈ। ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਫੇਰੇ ਕਰੇਵੈ'॥੩੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਮਲ੍ਹਾਰ ਕਹਯੋ 'ਉਸ ਧੀ ਨਹੀ', ਯਹੀ ਬਨੀ ਲਾਚਾਰ। 
ਕ੍ਰੌੜ ਰੁਪੱਯੇ ਧੀ ਬਦਲ, ਉਸ ਤੈ “ਦਯੋਂ ਲਿਖਾਰ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬੈ ਜੁਵਾਹਰ ਐਸ ਨ ਮਾਨੀ। 'ਪਿਤੋ ਨ ਬੇਚੋਂ ਪਦਮ?” ਨਿਸ਼ਾਨੀ। 
ਕਈ ਕ੍ਰੋੜ ਖਰਚ ਆਯੋ ਮੋਰਾ। ਔਰ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚ ਘਨੇਰਾ॥੩੮॥ 
ਯਹ ਸੁਨ ਬਾਤ ਕਹੇ ਜਗ ਲੋਈ। ਪਿਤਾ ਖੁਨ ਦਯੋ ਟਕਿਅਨ ਤੋਈ"। 
ਤਬ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਇ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਅਗਲਨ ਪੁਰਸ਼ਨ ਜੈਸੁ ਸੁਵਾਰੀ॥੩੯॥ 
ਆਦਿ ਅੰਤ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਸੋਉ ਬਾਤ ਤੁਮ ਲੇਹੁ ਕਰਵਾਈ। 
ਭੋਲਾ ਘਲਾਵੈਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੁਮ ਪਾਹਿ। ਕਾਰਜ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਬਣਵਾਇ॥੪੦॥ 
ਜੇਵਰ ਸਹਿਤ ਐਂ ਖਿਜਮਤਦਾਰ“। ਹੋਤ ਆਦਿ ਜਿਮ ਜਗ ਬਿਵਹਾਰ'। 
ਯਹੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਜਵਾਹਰ ਲਈ। ਥੀ ਗੱਲ ਰੁਹੇਲੇ ਜਿੰਦ ਲੌ ਅਈ॥੪੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਡੋਲਾ ਘੱਲ ਦਯੋ, ਸਾਥ ਗੋਲੀ ਗੋਲੈ ਲਵਾਇ। 
ਜੁਆਹਰ ਦੌਲਤ ਬਹੁ ਦਈ, ਪਰ "ਡੋਲੇ ਸੋਊ ਗਿਰਾਇ॥੪੨॥ 

ਕੇ ਨੈੱ ਹਰਿਆ /ਆ ਹਾ (7) ਮੰ ਹਾਰ ਕੇ ਤਲੀ ਸਨ ਆ /੫ਆ ਹਾ£ ੨ ਕਾਲ, ਕੰਥਣ, = /ਇੱਜਤਾ 
ਨਵਾ ਕੰ/ ੪ ਤੌ /#ਤਾ ਦੰ/ ੫ ਅਕਾਣ ਫੋਣ ਆਵੋਨਾ/ ੬ /ਲੈਕਾ /ਦਆਨਾ/ -” ਕਮਲ ਵਰਗਾ/ ੮ ਤੰ% 

ਕੱਟਲੇੰ/ ੯ /#ਦਮਤਦਾਨ, ਨੱਂਕਰ ਚਾਕਰ/ 9੦ ਸਾਨ ਗਲੋਂ (6੦) ਤਕਾ ਆਣਾੰ ਨ ਅੰਤੇ ਅੱਖਾ ਆ 
65 ਡੱਲੋਂ ਤੋਂ ਸੱਟ ਫਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਕੱਤ) "ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਏਂ /ਜੰਨ-ਗਲ /ਵੇਜ਼ ਪੱਲਾ ਲਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਘਾ ਕੇ ਅਤ 
੭ਹ /ਵੋਚ ਆਹਾ ਲੈ ਕੰ ਵੰਗਾਂ ਅਨੇਂ ਆ /ਡਲਦਾ ਨ /ਨੈਨ ਨਾਲ਼ ਲਾਨ-ਲਲਲਾੀ ਹੋਂ ਸਾਂਦੀ ਨਮ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੩੧ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਉਨ ਗੋਲਨ" ਦਯੋ। ਆਯੋ ਸੋਊ ਖੁਸ਼ ਹੁਇ ਗਯੋ। 
ਲਾਗੀਅਨ” ਜਿਮ ਉਨ ਦਈ ਵਧਾਈ। ਆਪਨ ਭੀ ਘਰ ਕਰੀ ਵਧਾਈ॥੪੩॥ 
₹ਬਜਵਾਇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ “ਛਲਕੈਂ' ਛੋਰੀ। ਬਡੀ ਤੋਪ ਸੋਊ ਘਰ ਕੋ ਮੋੜੀ। 
ਦਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਡਵਾਇ ਪਿਛਾਹਿ। ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਇ ਕੀ ਲਗਯੋ ਸਲਾਹਿ॥੪੪॥ 
ਨਿਬਾਬ ਡਰੈ ਫਿਰ ਮਿਲਿਓ ਆਇ। ਉਜ਼ਰਖਾਹੀ" ਗਯੋ ਸਿਰੋਂ ਹਟਾਇ। 
ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਪੱਗ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਉਜ਼ਰਖਾਹੀਂ" ਕੋ ਵਰਤਯੋ ਚਾਲਾ॥੪੫॥ 
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਯੋ। ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਖਾਸੋ ਲੈ ਲਯੋ। 
ਕੂਚ ਕਰਾਇ ਨਬਾਬ ਘਰ ਕੋ ਗਯੋ। ਸਜਨ ਗਨ ਲੀ ਤੀਸ ਵਜ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਦੀਨੋ ਫੌਜ ਤੁਰਾਇ, ਦਯੋ ਦਰਮਾਹੋਂ' ਹਿਸਾਬ ਕਰ। 
ਰਹਯੋ ਜੱਸ ਜਗ ਫ਼ਾਇ, ਸਪੂਤ ਜਵਾਹਰ ਮੱਲ ਭਯੋ॥੪੭॥ 

ਔਰ ਪੁਸੰਗ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਲਿਖਯਤੇ 
(ਅਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਗ। ਜੋ ਆਉਗ ਸੋ ਪੰਛੋਤਾਉਗ) __ ._ 

ਦੋਹਰਾ॥ . 

ਅਗੈ ਸੁਨੋ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਿ ਕੀ, ਤਿਸ ਮਿਲਯੇ ਰੁਹੇਲੋ ਆਇ। 
'ਤੁਹਿ ਇਕਬਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਚਯੋ', ਇਮ ਤਿਨ ਕਹਯੋ ਬਨਾਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ੀਂ- ਸ਼ਾਹਿ ਆਗੈ ਦਈ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਜੋ 'ਮੈਂ ਤੁਝਹਿ ਸੌਂਪਈ'। 
...#ਪਿਨੋ ਨੈਬ ਕਰ ਦਯੋ ਬਹਾਈ॥੨॥ 
ਕਹਸੋ ਰੁਹੇਲੇ 'ਹਿੰਦ ਬੰਦਬਸਤ" ਕਰੋਂ। "ਸੂਬੇ ਬਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋ। 
ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਬਹਾਵੋ। ਸ੍ਰਿਹੰਦ ਫੌਜ ਹਮ ਕੁਮਕੁ”” ਰਖਾਵੋ'॥੩॥ 
ਸ਼ਾਹਿ ਆਪਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਿਹਾਰਯੋ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭੀ ਜ਼ੋਰ ਬਿਚਾਰਯੋ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਕਹਜੋ, 'ਹਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹਿੰ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ ਕਾਬਲ ਓੜ"£॥੪॥ 

/ਟਕਨਨਆਂ ਗੱਲਆਂ) ਛੱਡ%ਾ/ ੫੪ (ਛਾ)? ੭ਆਫੰ/ ੬ (ਫਾ) /ਦਰ#- ਚਾਂਦ ਏ /ਸੱਕੰ ਹ੫ਲ/ -੭ ਤਨ 

ਤਾ. ਸਟਕਾ/ ੮ ਅੰਨੇ ਹੰ ਕੇ ਸ਼ਵ਼ਾਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਲ਼ਰਾਨੇ ਝੋਟ ਕਰਨ? ੯ (%) ਨੱਟੇਲ” ਕਾਲ- 

੭#ਤਾਰ/ 5੦ ਰਾਨ-ਪੁਕੰਨ/ 95 ਬਾਈ (2੭੨੭ ਨਾੱਲਆਂ ਦੀ $> ਅਦਦਨਾਰ਼ ਫੱਲ/ 95 ਵੇੱਖਆ/ 

36 ਓਰ, ਵਲ ਤਰਫ (2) ਓਤਕ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਅਖੀਨ/ 



੫੩੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਪੂਜਯੋ ਨ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਪਯੋ ਪਿਛਾਂਹਿ। ਸਿ੍ਹੰਦ ਕੀਓ ਉਨ ਡੇਰਾ ਆਇ। 
ਸਦੇ ਮਲੇਰੀਏ ਸੱਭ ਪਠਾਣ। 'ਤੁਮ ਲਿਹੋ ਸ੍ਰਿਹੰਦ ਮੋਹਿ ਤੇ ਆਣ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਮਿਲੋ, “ਸਿ੍ਹੰਦ ਬਾਵਨੀ ਲਿਹੋ ਲਿਖਾਇ। 
ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਮਾਮਲੇ ਲਿਹੋ ਚੁਕਾਇ'॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜਵਾਬ ਪਠਾਨਨ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ। 'ਤੂੰ ਬਹੈ ਲਹੌਰ ਹਮ ਮਿਲੈਂ ਤੁਮ ਆਇ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਹਟਾਇ। ਤੋਂ ਤੁਹਿ ਹੋਵਗੁ ਟਕੋ ਉਗਰਾਹਿ'॥੭॥ 
ਤੋ ਉਸ ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਯੋ। ਉਸੈ ਚਾਹਤ ਮਧ ਸਿ੍ਹੰਦ ਫਸਾਯੋ। 
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਲਯੋ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇ। ਉਸ ਕੋ ਦੀਨਾ ਰਾਜੋ ਅਖਵਾਇ॥੮॥ 
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਬਾਤ। 'ਆਹਿ ਖਾਲਸੇ “ਹਮ ਮਧ ਹਾਥ। 
ਪਾੜ ਖਾਲਸੋ ਤੁਮੈਂ ਮਿਲਾਊਂ। ਤੁਮ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਤੁਮ ਪੈ ਲਜਾਊਂ'॥੯॥ 
ਉਨ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਕਲਾ ਨ ਜਾਨੀ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਬਭਜਾਈ ਅਪਨੀ ਠਾਨੀ। 
“ਹਾਥੀ ਪਗ ਮਧ ਸਭ ਕੋ ਪੈਰ। ਕਹੀ ਨ ਉਨ ਕਿਛ ਖਾਲਸ ਖੈਰ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਅਗੈ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ, ਜਿਮ ਗਿਲਜੇ ਸਿਉਂ ਕੀਨ। 
ਲਖ ਸਰਹੰਦੇ ਜਬ ਤੁਰਜੋ, ਰਾਹੁ ਲਹੌਰ ਕੋ ਲੀਨ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘਨ ਸਭ ਮਿਲ ਲਾਯੋ ਦਿਵਾਨ। ਇਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਲੀਓ ਗੁਰਮਤਾ ਠਾਨ”। 
'ਅਬ ਖੜ” ਲੜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਸਾਥ। ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੋ ਤਿਸ ਕੋ ਹਾਥ॥੧੨॥ 
ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਆਨ ਦੇਤ ਹਮ ਦੁੱਖ। ਬਿਨਾ ਲੜੇ ਕਬ ਪਾਈਐ ਸੁੱਖ। 
ਜੋ ਬਚ ਰਹੂਗੁ ਸੋ ਦੁਖ ਨ ਪਾਊਗੁ। ਜੋ ਜੋ ਮਰੂਗੁ ਸੂਰਗ ਸਿਧਾਊਗੁ'॥੧੩॥ 
ਯਹੀ ਬਾਤ ਲਈ ਪੰਥੈ ਠੱਟ। "ਸੁਖ ਸੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੱਟ। 
ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗਨ ਇਮ ਉਦਮ ਕੀਓ। 'ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪੰਥ' ਉਚਰੀਓ॥੧੪॥ 
ਕੀਓ ਕੂਚ ਸਨਮੁਖੇਂ" ਲਹੌਰ। ਆਇ ਬਹੇ ਸਿੰਘ ਤਲਬਨ”” ਫਲੌਰ। 
ਯਹੀ ਸ਼ਾਹਿ ਪੈ ਖਬਰੋਂ ਗਈ। ਸੁਨਤ ਗਿਲਜੇ ਬਡ ਚਿੰਤਾ ਭਈ॥੧੫॥ 
ਗਯੋ ਨ ਸਨਮੁਖ ਰੋਪੜ ਲੰਘ ਗਯੋ। ਪਰਬਤ ਤਕ” ਉਨ ਆਸਰੋ ਲਯੋ। 

9 ੭ ਕੰ/ ੨ ਸਗੰਹਂਦ ਦਾ ਲਾਵਨ (ਕਵੰਨ? /0ਡਾਂ ਦਾ /ਇਲਕਾ/ ਤੇ ਦੰਨੋਂ (ਉਸ ਨੂੰ 'ਚਾਲਾ' ਅਸ਼ਵਾ 
/ਦੇਤਾ)/ # ਸਾਡੇ ਹੱਥ /ਵੇਚ/ ੫ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨ /ਵੋਚ ਸਭ ਦੇ ਪਨ/ ੬ ਲੱਘ ਕ/ ੭ ਪੱਕਾ ਕਰ /ਨੋਆ/ 
£ ਲੋ ਕੇ ਲਮਕ) ੯ /ਨੋਲਦੇ ਕਠ ਭਟ॥ 9੦ /ਟੈੱਜ ਸੱਠੀ-ਸ਼ਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹਾ ਟਲਦੰੀ/ 55 ਵੱਲ 
/ਸਠਾ/ 92੭ ਤਲਵਨ (/ਫਲੱਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ?4/ਡ)/ 5= ਵੇਖ ਕੰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤੌ ਖਾਲਸੇ “ਉਸ ਲਇਓ ਤਾਨ। ਆਇ ਲੜੇ ਸਿੰਘ ਉਸੀ ਮਦਾਨ॥੧੬॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਉਸ ਗਿਲਜੈ ਮੁੜ ਖੜੇ, ਕਰੈ ਕਰੋਲੀ ਨਿੱਤ। 
ਦੂਰ ਸੁ ਖਾਲਸੈ ਭੌ ਭਯੋ; ਕਹੈਂ, 'ਗਿਲਜੋ ਲਯੋ ਜਿੱਤ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ ਰਹੈਂ ਚੁਫੇਰੇ। ਜਿਮ ਸ਼ੇਰਨ ਨੇ ਛੇਲੇਂ” ਘੇਰੇ। 
ਰਾਤ ਤੁਰੈਂ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਲਾਵੈਂ। ਤਿਵੈਂ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਰਾਤ ਅਕਾਵੈਂ॥੧੮॥ 
ਤੌ ਉਨ ਰਾਤ ਤੁਰਨ ਛਡ ਦਯੋ। ਵਗਲਵਾੜ” ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਠਯੋ। 
ਦਿਨੇ ਤੁਰੈਂ ਕਿਛ ਥੋੜੀ ਵਾਟ। ਪਿਛਲੀ ਪੱਟ ਮੇਖ ਅਗੈ ਗੜਾਤ॥੧੯॥ 
ਦੋਹੂੰ ਓਰ ਖੜ ਤੁੰਮਨ“ ਰਹਾਹਿਂ। ਤੌ ਬਹੀਰ ਕੁਛ ਤੁਰੈ ਅਗਾਹਿਂ। ` . 
“ਕਹੀ ਨ ਨਿਕਸਨ ਉਸ ਕੀ ਪਾਵੈ। “ਜੋ ਪਾਵੈ ਤੌ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੈ॥੨੦॥ 
ਰਾਤ ਸਬ ਖੂਨੀ ਖਾਲਸੋ ਕਰੈ। ਬਾਲ ਮਹਿਤਾਬੀ ਗਿਲਜੋ ਲਰੈ"। 
ਗਿਰਯੋ ਪਰਯੋ ਜੋ ਗਿਲਜੋ ਪਾਵੈਂ। ਨਹਿਂ ਖਾਲਸੋ ਉਸ ਮਾਰ ਗਵਾਵੈਂ॥੨੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਿਰਾਨ ਕਰੈਂ ਉਨ ਖਾਲਸੋ, ਮਾਰ ਰਮਜੰਗਨ' ਸਾਥ। ਰ 
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਔਖਾ ਕੀਓ, ਲਾਇ ਖਾਲਸੇ ਬਡ ਹਾਥ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਮਿਸਲ ਉਠ ਪਰੈ ਸਵੇਰੋ। ਕੋਊ ਮਿਸਲ ਕਰੋ ਦੁਪਹਿਰੋ ਫੇਰੋਂ। 
ਇਕ ਲੜ ਮੁੜੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੌੜੈ। ਦੂਜੀ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧੋੜੈ”॥੨੩॥ 
ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਛਡੈਂ ਨ ਖਜਾਲ। ਕੋਈ ਜਿ ਮਰੈ ਕਹਿਂ 'ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ'। 
ਜਬ ਪਰੈ ਜੋਰ ਤੌ ਨਨ ਭੀ ਜਾਹਿਂ। ਜਬ ਵਹ ਫਿਰੈਂ ਤੌਂ ਮਗਰ ਦਿਖਾਹਿਂ॥੨੪॥ 
ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਉਤ ਗਿਲਜੋ ਕਰੈ। ਕਰ ਤੁੰਮਨ ਸੋ ਆਗੈ ਖੜੈ। 
੧੧ਸੰਜੋਇ ਨਰਨ ਐ "ਪਾਖਰ ਤੁਰੰਗਨ। ਫੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਰੈ ਟੁਕ'ਦ ਜੰਗਨ#॥੨੫॥ 
ਮਾਰ ਰਮਜੰਗੇ ਜਿਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੇਰ। ਸੋ ਨਹਿੰ ਮੰਗੈ ਪਾਣੀ ਫੇਰ। 

6 ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੜ ਲਈ) 2 ਲੋਨ) 2 ਫਲਗਨ ਕਰ &` ਫੜ ਕਠ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੱਠੀਂ ਫਲਨਨ?/ 

5 ਨੱਡ ਦੇਂਦਾ (/ਮਛਲੇ ੫ਤਾਏ ਤੋਂ ਤੰਨਆ! ਡੰਨੇ ਆਮਦ ਦੀਆਂ /ਨੈੱਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਓ ਤੇ ਗੱਡ 

ਦੱਟਾ?/ # ਭਾਠਾਂ ਲਲਕਾਰ (ਜੇਕਰ ਏੱਂਹਾਂ ਆਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਖਲਂਦੋਂ ਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੀਂ ਫਹੀਨ ਟੁਰਦਾ?/ ੬ ਓਸ ਏਂ 

੭ਹਰਲੇ ਦਸਤੇ (ਹਗੱਲ) ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਲਾੰ #ਹ੍ਹਾਂ ਨਾ/ਨੈਕਲਦੇ (ਡਰਦੇ ਆਠ?/ .੭ ਜੰਕਰ /ਨਕਲਣ ਦਾ 
ਹਯਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਏ/ ੮ ਲੜਦੋ/ ੯ ਰਨਨੰਨੇ ਛੱਟਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ/ ੧੭ ਹੱਲਾ ਕਠੰ/ 55 ਨਰਾਂ_. 
(#ਟਮੀਆਂ-/ਨਘਾਹ) ਦੇ ਜੌਨ ਲਲਤਰ/ 92 ਘੜਿਆ ਦੇ ਝੱਲ; ਲੰ ਯੰਨੀਰਦਾਰ ਲੱਹੇ ਦੱ ਹੁੰਦੇ) 9੭ ਤੱਤ 

/ਦਤੰ/ 5# ਸੰਗਾਂ-ਲੱਧਾਂ /ਵੇਲ, (// ਰਾਮਜੀਂਨਆਂ (ਬੰਦੂਕਾਂ) ਨੰ/ 



੫੩੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਇਹੀ ਭਾਂਤ ਸੋਂ ਸ਼ਾਹੁ ਅਕਾਯੋ। ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਨ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਯੋ॥੨੬॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਹੁਤੋ ਜੁ ਉਸ ਕੈ ਘਰ ਬਿਖੋ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ” ਫੁਜਦਾਰ। 
ਅਪਣੀ ਜਾਗ੍ਹਾ ਥੋ ਛੜੇ, ਤੌ ਤਿਨ ਦਘਲਯੇ ਬੁਲਾਰ॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਲਿਖ ਉਸੈ ਘਲਾਈ। 'ਜੋਂ ਮੁਹਿ ਚਾਹੇਂ ਤੋ ਪਹੁੰਚੋ ਆਈ। 
ਜੋ ਜਿਸ ਸਮਝਤ ਹਮ ਕਿਛ ਨਾਹਿਂ। ਉਸੀ ਖਾਲਸੈ ਲਯੋ ਬਕਾਇ॥੨੮॥ 
ਕਯਾ ਜਾਨੋ ਗੁਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਈ। “ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈ ਸਖਤੀ ਆਈ। 
“ਕਯਾ ਜਾਨੋ ਸਦੀ ਬਾਰਾਂ ਢੁੱਕੀ। ਤੁਰਕਨ ਜੜ੍ਹ ਅਬ ਉਖੜਨ ਢੁੱਕੀਂ'॥੨੯॥ 
ਸੁਨਤ ਖਬਰ ਉਠ ਜਹਾਨਾ? ਧਾਯੋ। ਅਟਕ ਲੰਘ ਮਧ ਪੰਜਾਬੈ ਆਯੋ। 
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੁ ਤਬ ਡੇਰੋਂ ਤੁਰਾਯੋ। ਵਲ ਲਹੌਰ ਡੇਰਾ ਸਿੰਘਨ ਪਾਯੋ॥੩੦॥ 
ਲਹੌਰ ਵੜਯੋ ਤਬ ਚਾਹਤ ਸ਼ਾਹਿ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇਵੈਂ ਰਾਹਿ। 
ਰਾਤ ਅਕਾਵੈਂ ਦਿਨੈ ਅਕਾਹਿਂ। ਥੋੜੈ ਬਹੁਤੇ ਡਰੈਂ ਸੁ ਨਾਹਿੰ॥੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਆਇ ਜਹਾਨੋਂ ਸ਼ਾਹ ਰਲਯੋ, “ਬਯਾਸੈ ਰਾਵੀ ਮਾਂਹਿ। 
ਮਿਲੇ ਪਿਆਸੇ ਨੀਰ ਸਮ", ਜੇਠ ਹਾੜ ਰੁਤ ਮਾਂਹਿ॥੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਉਨ ਸਿੰਘਨ ਕੂਚ ਬਿਦਈਂ”। ਪਾਸ ਬਟਾਲੇ ਲੜਾਈ ਭਈ। 
ਤੌ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਛਡਯੋ ਨ ਖਯਾਲ। ਉਸੀ ਤੌਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਿ ਨਾਲ॥੩੩॥ 
ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਸ਼ਾਹੁ ਅਧੋਂ ਲੰਘਾਏਂ। ਤਹਿੰ ਲੁਟੈਂ ਹਮ ਅਗੈ ਉਸ ਜਾਏ'। ਰ 
ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ, 'ਸ਼ਾਹਿ ਜਿਤ ਵਲ ਹੋਇ। ਉਸੀ ਵੱਲ ਤੁਮ "ਮੁਹਿ ਦਯੋ ਢੋਇ॥੩੪॥ 
(ਅੱਗਿਓਂ ਹੁਇ ਕੈ ਮੈਂ ਉਤ ਰਹੋਂ। ਮੈਂ ਤੋ ਸਲਾਹ ਯਹੀ ਤੁਮ ਕਹੋਂ।' 
ਔਰ ਸੁਦਾਰ ਜੁ ਬੀ ਤਹਿੰ ਆਹਿ। 'ਕਰੋ ਨ ਕਾਹਲ ਫਤ੍ਹੇ ਲਈ ਪਾਇ॥੩੫॥ 
ਫਤ੍ਰੈ ਖਾਲਸੈ ਸਭ ਬਿਧ ਭਈ। ਮਾਰ ਕੁੱਟ “ਕਿਤ ਕਢਯੋ ਸੁ ਦਈ। 

7 ਵਜ ੨ ਸਰਨ ਸੰ ਐਲ ਨੂੰ ਅਹੇਮਦ ਸਾਹ ਨੇ ਲਹੌਰ ਟਾ ਨੂਥਾ (5੭੦੬ ਤੋਂ 5੭੯ ਈਂ ਤਕ) 
/ਨੈਗਾਦਿਤ ਕਾਤਾ/ ਤੇ ਨਾ ਗੇੱਸਆ)/ ੬ ਗਣ ਦਾ ਅਸ਼ਲਾਨ; ਲੀ ਗਾਂਰੇ#ੰਦਰ ਸਾਭੰਹਿਲ/ ੫ ਓਸ ਸਮੇ ਤੱ? 

੬ ਨੌੜੇ ਆਈੰ/ ੭ ਲਹਾਨ ਥਾਨ) ੮ /ਲਆਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਵਾਂ ਦੱਨਿਆ /ਵੋਚਕਾਨ/ € ਵਾਲਾ (ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੁਕ ਦਾ ਸ਼ਾਹ 
%ਆਹ£ਆ; /ਨੇਵੇਂ /ਕੈਸੇ/,ਆਸੇ ਨੂੰ ਜੋਨ ਹੜ /ਵੇਚ ਪਾਣ/ਮਲ ਸਾਵੇ/ ੧੦ /ਕੈਦ ਲਈ /#ਕੰ/ 55 ੭ਹ 
ਕਰ /ਦਓੰ)/ 52 /ਸੈਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਕੱਦ /ਦਓ) “ਸੌਂ ਕੰ ਪਤਾ,ਨ /ਕੈ ਝਾਲੂਵੀੱ ਸਦੀ (ਹਜ? ਆ 
ਪਹੰਜਾੰ ਹੈ“ ਨਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਦਾ /ਫੈਸ਼ਵਾਸ਼ /ਕੈ ਲਾਦੂਵਾਂ ਸਦੀ /ਜਨੀ /ਵੇਚ /ਕਆਮਤ (ਪਰਲ? ਆਵੇਗੰ/ 

? ਆਨਾਤਰ .-- ... ੭%ਕੀ ਨਨ #%ਕੀ”/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੩੫ 

ਕਾਹਲ ਅਬ ਹਮ ਚਹੀਅਤ ਨਾਹਿਂ। "ਕਹਯੋ ਸਿਆਨਨ ਅਸ ਨੀਤ ਮਾਂਹਿ'॥੩੬॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਵੀ ਲੰਘਤ ਸ਼ਾਹਿ ਕੀ ਸੁਦਾਰ ਪਰੇ ਗੈਲ ਨਾਂਹਿ। ੪" &੍ 
ਨਿਹੱਗ ਭੁਜੰਗੀ ਨਹਿਂ ਟਲੇ, ਆਏ ਦੰਦ ਤੁੜਾਇ॥੩੭॥ ਰਤ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਅਗੇ ਥੋ ਜਤਨ ਬਨਵਾਯੋ। 'ਪਰਹੈਂ ਜਰੁਰ ਸਿੰਘ ਮੋ ਪਰ ਆਯੋ।' 
ਅੰਬੁਰ ਖਾਨੋ ਔ ੁਤਰਹਿ ਖਾਨੋ। ਸੋਊ ਪ੍ਰਿਥਮ ਉਨ ਪਾਰ ਲੰਘਾਨੋ॥੩੮॥ 
ਪਾਛੇ ਉਸ ਕੇ ਤੋਰਯੋ ਬਹੀਰ। ਕਰ ਮਜਬੁਤ ਉਨ ਸੰਗ ਤਤਬੀਰ। 
ਪਾਛੇ ਕੀਨੀ ਖਾਸੀ ਫੌਜ। ਜੈਸ ਚੜ੍ਹਨੋ “ਨਦ ਦੇਵੈ ਮੋਜ॥੩੯॥ ੍ 
ਹੁਤੋ ਉਡੀਕਤ ਸਿੰਘਨ ਤਾਈਂ। ਆਇ ਪੜੇ ਕਰ ਸੋ ਬਡ ਧਾਈ। 
ਦੋਊ ਵੱਲ ਤੇ ਛੁਟੇ ਹਥਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਦੁਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਭਏ ਮਾਰ॥੪੦॥ 
ਸੁਦਾਰਨ ਨਹਿ ਥੋ ਹੱਲੋ ਕਰਯੋ। ਮੋੜ ਖਾਲਸੋ ਉਨ ਮੁਹਰੇ ਧਰਜੋ। - 
ਤਬੈ ਪੰਥ ਕੋ “ਨਦਰ ਇਮ ਪਰੈ। ਕਰ ਉਪ੍ਰਾਲੋ ਸਿੰਘ ਅਗੈ ਆਇ ਅੜੈ॥੪੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁੜ ਗਿਲਜੇ ਭਏ ਪਾਰ, ਅਪਨੋ ਖਯਾਲ ਛੁਡਾਇ। 
ਲਹੌਰੇ “ਲਾਂਭੇ ਛਾਂਭ ਛਡ, ਗਯੋ ਮੁਲਤਾਨੈ ਦਾਇ॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਮੁੜਯੋ ਬਡ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਾਇ। ਇਸ ਆਵਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪਛੂਤਾਇ। _ 7 
ਕਹਿ 'ਚਿੜੀਅਨ ਹਮ ਬਾਜ "ਦਏ ਗਾਰ। "ਕਰੇ ਛੇਲਹੂਅਨ ਹਮ ਸ਼ੇਰ ਖ੍ਰਾਰ॥੪੩॥ 
ਇਨ ਕੀ ਮਦਦ ਆਪ ਖੁਦਾਇ। ਪੁਜਯੋ ਨ ਬਲ ਹਮ ਇਨ ਪਰ ੧। 
ਇਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਕਿਛ ਆਹਿ ਕਰੀਮ”। ਕਰ ਦੇਖਯੋ ਹਮ ਬਹੁਤ ਫ਼ਹੀਮ॥੪੪॥ 
ਅਬ ਜੋ ਮੇਰੋ ਇਤ ਦੇਸ਼ ਆਉਗ। ਜੋ ਆਉਂਗ ਸੋ ਪੱਛੋਤਾਉਗ'। ਹਾ 
ਇਸੀ ਅਫਸੇਸੈ ਸੋ ਮਰ ਗਯੋ। ਪੁਜਯੋ ਨ ਕਾਬਲ ਰਾਹਿ ਸੁ ਮੁਯੋ॥੪੫॥ 
ਤੁਮ ਸੇਂ ਕਹੀ ਹਮ ਮਰੀ ਪਿਆਰੇ। ਇਮ ਕਰ ਮੁਯੋ ਸ਼ਾਹ ਪੰਥੋਂ ਹਾਰੇ। 
ਜਿਨੂਹੈਂ ਸ਼ਾਹਿ ਥੋ ਨਾਦਰ ਮਾਰਯੋ। ਜੋ ਨਾਦਰ ਥੇ ਨਹਿੰ ਕਿਤ ਹਾਰਯੋ॥੪੬॥ 

= ਤੰਮਸ਼ਾਨੰ/ ੭ ਉਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਹੱ ਤੰਘਖਾਨੰ/ ੪ ਲਹਿਰਾਂ ਆਰਦਾ ਨਦੀ ਠਾਨਾਂ ਆਰਦਾ ਦਾਂਰਆ/ ੬ ਨਜ਼ਰ 
#ਆਣਆ /ਇਸਆ/ 2 ਲਠੈ-ਲੇ ਦਾ /ਇਲਕਾ/ ੮ ਵੱਲ ਤਰਫ/ ੯ ਲਾਲ /ਦੱਤੇ ਆਨ ਮਕਾਣ/ 

5੦ ਲੇੱਲੇਆਂ ਨੇ (ਸਾਡੇ ਵਰਨ) ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੱਤਾ/ 55 ਕੱਈ/ 5੭ ਟਲਾਵਾਨ ਠੱਲ ਦੰ/ 92 ਸੱਚ 

ਵੀਂ੪ਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸੌਚਵਾਨਾਂ ਨੰ/ (%).ਫਹੀਿ=%ਕਲ ਵਾਲਾ ਸ/ਡਦਾਨ/ 9੭ ਕੰਘਟਨ ਮਠੰ/ 



੫੩੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੌ ਨਾਦਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਥੈਂ, ਤੌ ਗ੍ਰੰਥ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਆਇ। 
_ਵਾਂਗ ਸਿਕੰਦਰ ਸਭ ਜਿਤੀ, ਪਰਜੋ “ਜਹੀਂ ਜਹਿਂ ਜਾਇ॥੪੭॥ 
ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਥੀ ਉਨ੍ਹੈਂ, ਕਰ ਕਤਲੇ ਸ਼ੱਤ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰ। 

_ਜਿਸੈ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਊ ਮਾਰਿਓ, ਅਬ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਮੁਯੋ ਹਾਰ॥੪੮॥ 
-ਦਿੱਲੀ-ਰਿਪੁ ਨਾਦਰ ਕਹੈਂ, “ਰਿਪੁ-ਨਾਦਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਖਰਿਪੁ-ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਖਾਲਸੋ, ਜਿਨ੍ਹ ਸੋ ਦਯੋ ਭਜਾਇ॥੪੯॥ 
ਗੰਥ ਬਹੁਤ ਬਧ ਜਾਤ, ਜੌ ਸਭ ਲਿਖੀਐ ਉਸੇ ਹਵਾਲ। 
“ਸੈਅ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਮੁਯੋ, ਉਪਰ ਤੇਈਏ ਸਾਲ॥੫੦॥ 
ਸੋਊ ਖਾਲਸੇ ਮੁੜ ਮਲਜੋ, ਹੁਤੋ ਜੁ ਪਹਿਲੋ ਦੇਸ਼। 
ਕਿਛ ਕਿਸ ਹਲਚਲ ਭੀ ਭਯੋ, ਕਰ ਰੱਯਤ ਉਪਦੇਸ਼॥੫੧॥ 

ਔਰ ਪੁਸੰਗ 

(ਸਭੀ ਭਾਂਤ ਤਿਨ ਮੁਗਲ ਝੁਠਾਇ। ਦੁੂਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਨਹਿ ਰਹਯੋ ਥਾਇ) 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ “ਮਰੀ ਕਪਤਾਨ। ਕਰ ਉਤਪੱਤੀ ਸਿੰਘਨ ਧਯਾਨ। 
ਨਾਦਰ ਅਹਮਦ ਕਯਾ ਪਹਿਲੋ ਥਾਇ। ਸਿੰਘ ਭਏ ਕਯਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇ॥੧॥ 
ਕਰੀ ਮੁਗਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀਵਾਲ”। ਵਹੀ ਭਈ ਕੈ ਔਰ ਭਈ ਚਾਲ। 
ਕਯਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਰਯਾਇ ਨ ਬੋਰਜੋਂ ? ਕਯਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਨ ਤੋਰਯੇ'?॥੨॥ 
ਕਯਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨ ਖੁਹਾਏ ਚਾਰੇ? ਬਿਦੋਸ਼ੇ ਬਾਲਕ ਕਯਾ ਸ਼ੀਰਖੋਰੇ"? ਨ ਮਾਰੇ? 
ਕਯਾ ਤੁਰਕ ਪਰੇ ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਇ? ਨਹਿਂ ਉਨ ਕੋ ਕੁਛ ਰੋਕਯੋ ਥਾਇ?॥੩॥ 
ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਹੁ ਉਨ ਜੁਲਮ ਕਰੇ। ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿਛ ਗਿਣਤ "'ਨ ਪਰੇ। 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨ ਘਲਾਯਾ? ਜਿਸੈ ਬਜੀਰਾ'” ਆਨ ਸੜਾਯਾ॥੪॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਯਾ ਮੁਗਲਨ ਥੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ "ਦਚਰਖ ਚੜ੍ਹਾਇ? 

ਤੇ ਨਾਦਰਲ਼ਾਹਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆੱਹਮਦਲਾਹ/ # ਆੰਹਮਦਸ਼ਾਹਾ ਦਾ ਵੈਗਾਂ ਖਾਲਨਾ/ #ੱਮਤ' 9੮੨੩ 

(5੭੬੬ 2) /ਵਚ ਓਹ ਆਰ /ਨਆ/ ੬ ਕਪਤਾਨ ਮਰੰ/ ੭ /ਇੱਲੀਂ ਵ/ਨਿਆਂ ਨਾਲ) ੮ ਲੋੱਤ£, ਛੱਟਆ 

੭/ ੯ ਸੱਸ ਤੱਤਿਆ ਲਹਾਦ ਕੰੱਠਾ ਸਭ ੧੦ ਦੁੱਧ ਆੰਦੋ ਝੱਲੋ/ 55 (/ਨਣਤੀ ਨਹਾ ਘੱਦਾੰ ਲਾਂ ਹੱਦੰਮ 

92 ਸਜੀਰ ਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੁਲਾ ਸਠਾਹਿੰਦ?/ $= ਚਰਕੀਆ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੰ? 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੩੭ 

ਖੈਂਚ ਘਸੀਟ ਊਚੇ ਨੀਚੇ ਕਰ, ਦਯੋ ਨ ਇਨੈ ਗਿਰਾਇ?॥੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਕਯਾ ਉਨ ਸੀਸ ਨ ਮੋਗਰੀਅਨ' ਫੋੜੇ? ਕਯਾ ਮੁਗਲਨ ਗੁਰਦਾਰੇ ਨ ਤੋੜੇ? 
ਕਯਾ ਬੱਦ ਬੰਦ ਕਟਯੋ ਨ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ? ਕਰਾ ਤਾਰੂ ਸੰਘ ਖੋ ਨ ਪੁਟਾਈ?॥੬॥ 
ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਹੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਪਿ੍ਥਮੇਂ ਮੁਗਲਨ ਤੇ ਨਹਿੰ ਸਰੇ? 
ਤੌ ਮੁਗਲਨ ਪਰ ਆਫਤ ਆਈ। ਆਇ ਕੰਧਾਰੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਗਲਾਈ॥੭॥ 
ਨਾਦਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹਿ ਅਕੱਲਾ। ਕਹੀ ਸੁ ਮੁਗਲ ਆਇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ। 
ਵਖਤ ਨੁਰੰਗੇ ਖਾਲਸੋ ਭਯੋ। ਮੁਗਲ ਚਹਤ ਤਿਸ ਆਜ ਲੂਕਯੋ॥੮॥ 
ਖਾਲਸੋ ਪਰਗਟ ਭਯੋ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ। ਤਿਸ ਕਯਾ ਲੁਕੋਏ ਬੱਦਲ ਆਨ। 
ਹਨੇਰ ਜੁ ਖੋਵੈ ਤਿਨੈ ਤਲੋਇਾ। ਕੌਨ ਸਕੈ ਚੜ੍ਹ ਸੂਰਜ ਲੁਕੋਇ?॥੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੂਬੇ ਪੰਜ ਜੋਊ ਦਿੱਲੀਓ', ਲੈ ਨਾਦਰ ਗਯੋ ਕਟਾਇ। 
ਆਣ ਅਹਮਦ ਲੀਨੇ ਥੇ ਸੋਊ, ਐ ਸਿੰਘਨ ਲਏ ਛੁਡਾਇ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਗਵਾਂ! ਦਾਵਾ ਹਮਰੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸਿਰ ਲਾਗੇ ਸੋ ਸਿਖ ਚਹੈਂ ਲਿਆ। 
ਜਿਸੈ ਸਿੱਖ ਬਿਚ ਬਰਕਤ ਪਾਊਗੁ। ਉਸੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਖਤ ਬਹਾਉਗੁ'॥੧੧॥ 
ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਮਾਲੀ“ ਹਸ ਪਰਾ। 'ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਖਰਾ। 
ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਕੇ ਦਿਲ ਆਉਗੁ। ਸੋਊ ਕਰਤਾ ਬਾਤ ਬਣਾਉਗੁ'॥੧੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਮਾਲੀ“ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਯੋ, 'ਕਹੀ ਸੱਚ ਤੁਮ ਬਾਤ। 
ਦਿੱਲੀਵਾਲਨ ਥੀ ਕਹੀ, “ਬੈਰ ਬਾਦ ਕੀ ਬਾਤ॥੧੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭਲੀ ਭਈ ਹਮ ਲਿਖ ਨ ਪਨਾਈ”?। ਬਾਤ ਹੋਤ ਹਮ ਲੰਦਨ ਝੂਠਾਈ"। 
ਹਮ ਸਭ ਖੂਬ ਖੋਜ “ਲਖਿ ਲੀਆ। ਔਰ ਲੋਕਨ ਤੇ ਭੀ ਸੁਨ ਥੀਆ॥੧੪॥ 
ਮੁਸਲਮਾਣ ਅਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣੇ। ਖੂਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਪੂਛ ਪਛਾਣੇਂ। 
ਜਿਸੀ ਤੌਰ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਸੁਨੀ। ਉਹੀ ਤੌਰ ਕਹਿੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨੀ॥੧੫॥ 
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਧੰਨ ਤੁਮ ਬੁੱਧਿ। ਕਹੀ ਬਾਤ ਤੁਮ ਨੈ ਸਭਿ ਸੁੱਧ। 
ਪੰਥ ਡਾਢੇ ਕੋ ਹੈ ਯਹ ਸਾਚ। ਕੀਓ 'ਗੁਰਨ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਡ ਤਾਚ'॥੧੬॥ 
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ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੁਇ ਗੈਲ ਚੜ੍ਹ ਮਾਰੇ। ਉਨ ਕੋ ਨਹਿਂ ਕਛੁ ਕੀਓ ਬਿਆੜੇ”। 
ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਘੇਰੈ ਲੀਓ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਮ ਲਖ ਕਟ ਦੀਓ॥੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਮ ਅਗ | ਨਹਿੰ ਉਸ ਮਾਰਯੋ ਬਾਪ। 
ਵਲ ਤੋਰੇ ਰੋਹੀ ਆਪ ਕਹਿ, ਗੈਲ ਘਲੀ ਫੌਜ ਕਰਨ ਪਾਪ॥੧੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਭੀ ਭਾਂਤ ਤਿਨ ਮੁਗਲ ਝੁਠਾਇ। ਦੁਹੀਂ ਜਹਾਨੀਂ ਨਹਿ ਰਹਯੋ ਥਾਇ। 
ਜੋਊ ਦੁਬਾਰੋਂ ਝੂਠੋ ਹੁਇ ਜਾਵੈ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਉਸ ਝੂਠ ਬੁਲਾਵੈ'॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਮਾਲੀ ਹਮ ਸੋਂ ਕਹਯੋ, 'ਹਮਨ ਭਯੋ ਪਤਿਆਹਿਂ। 
ਸੋਉ ਲਿਖ ਹਮ ਭੇਜ ਹੈਂ, ਲੰਦਨ ਕੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੰਦਨ ਤੇ ਜਾਊਗੁ ਔਰ ਦੇਸ। ਜਹਿੰ ਜਹਿਂ ਹਮਰੋ$ ਫਿਰਤ ਹੈ ਭੇਸ। 
ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚ। ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਸੂਚ॥੨੧॥ 
ਰੂਮ ਸਯਾਮ“ ਔ ਚੀਨ ਮਚੀਨ'। ਜਾਇ ਖਿੰਡੇਗੀ ਲੰਘ “ਮੁਹੰਮਦੋ ਦੀਨ। 
ਰੂਮੀ ਔਰ ਹਫਸ਼ੀਅਨ” ਕੇ ਪਾਰ। ਜਾਊਗੁ ਲੰਘ ਕਈ ਟਾਪੂ ਪਹਾੜ॥੨੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਸਰੀ, ਸੋ ਤੌਂ ਦਈ ਸੁਨਾਇ। 
ਜੋ ਕਛੁ ਆਗੇ ਸਰੇਗੀ, ਸੁਨੀਓ' ਗੁਰਸਿਖ ਭਰਾਇ॥੨੩॥ 

ਸਾਖੀ ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਿਸਲ 
(ਹਮ ਲਰਨੋ ਮਰਨੋ ਕਿਮ ਸੰਗੇ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿੱਘ ਸੁ ਸ਼ਯਾਮ ਕੀ, ਜੌ ਸਰਦਾਰਨ ਭਯੋ ਸਰਦਾਰ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਓ, ਹੁਤ ਬਾਲਕ ਪਿਤ ਕੈ ਨਾਰ“॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੁਨੋ ਕਹਾਨੀ। ਜਿਮ ਕਰ ਹਮਰੀ ਮਾਤ ਬਖਾਨੀ। 
9 /ਨੇਆ/ਨ, ਦਲ ਕਲਨ/ ੭ ਤਸੱਭ/ 2 ਨੇ ਨੇਹ ਆੰਗੇਠ/ ੬ ਨੰੱਕੋਂਚ/ ੫ ਮਲਕ ਸ਼ਾਮ (ਨਨਆ)/ 
੬ ਆਾਚੀਨ /(#?-੭ਹਾ-ਲੰਨ/ ਲੀਨ ਦੀਂ ਫੱਡਾਂ ਲਹ 2” ੭ਹੰਮਦ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ (ਅਸ਼ਲਮਾਨ) 
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ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੩੯ 

ਉਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਥੀ ਹਮਰੀ ਮਾਤਾ। ਇਮ ਹਮ ਖੋਜੁ ਸੁ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਤਾ॥੨॥ 
ਸੰਧੂ ਮਾਲੀ! ਜਟ ਨਾਰਲੇ ਮਾਂਹਿ। ਸਯਾਮੂ ਮਿਹਰੋ ਭਯੋ ਸੁਤ” ਤਾਂਹਿ। 
ਤਬ ਹੁਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੱਗ ਬਹੁ ਲੋਕ। ਜੰਮਯੋ ਸ਼ਾਮੁ ਥੋ ਕਿਤ “ਸੁਭ ਜੋਗ॥੩॥ 
ਬਾਲਕ ਕੋ ਚਿਤ ਆਯੋ ਚਾਉ। ਸੋ ਨੱਠ ਚ਼ਲਯੋ ਖਾਲਸੈ ਦਾਉ। 
ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਕੈ ਡੇਰੈ ਗਯੋ। ਆਦਰ ਕਰਯੋ ਉਸ ਨੈ ਰਖ ਲਯੋ॥੪॥ _ 
ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਹੁਲ ਦਈ। ਹੁਤ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗਨ ਤੇ ਜਿਨ ਲਈ। 
ਪੰਜਨ ਥੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ। ਉਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਹੁਤ “ਉਨ ਮਧ ਅਈ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਰਹਤ ਥੋ, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ। 
ਸੋ ਬੰਦੈ ਸੰਗ ਕਰ ਦੀਯੈ, ਯੌ ਹੋਇਓ ਜੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਸ ਕੋ ਬੰਦੈ ਕੀਓ ਫੁਜਦਾਰ। ਲੜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਯੋ ਤੁਰਕਨ ਨਾਲ। 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਥੋਂ ਡੇਰਾ ਸੰਭਾਰਾ। ਹੁਤੋ ਸਾਕ ਔ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ॥ ੭॥ 
ਸ਼ਮਾਮ ਸਿੰਘ ਬਡ ਲਾਇਕ ਭਯੋ। ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਸੰਗ ਤੁਰਕਨ ਕਯੋ। 
ਯਹੀ ਲਾਇਕੀ£ ਖਾਲਸੈ ਮਾਂਹਿ। ਲੜਨ ਮਰਨ ਮੈਂ ਰਹੇ ਅਗਾਹਿਂ॥੮॥ 
ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੰਡ ਕੈ ਖਾਹਿ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਹਿ। 
ਗੁਰਬਾਨੀ ਸ੍ਯੋਂ ਲਾਵੈ ਹੇਤ। ਦਿਵਸ ਰੈਨ ਬਹੁ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤ॥੯॥ 
ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋ ਚਲਿ ਆਵੈ। ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਤਿਸ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵੈ। 
ਹਿੰਦੂ ਹੁਇ ਤਿਸ ਖੁਲਾਵੈ ਨਾਲ। ਨੀਚ ਹੁਇ ਤਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ”॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਸਿੰਘ ਮਾਝੈ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਸੋ ਆਵੈ ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। 
'ਜੀਉ ਸਦਕੇ' ਤਿਸ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਰੈ ਨ ਲੈਣ ਪਰ ਆਸ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਾਸ ਹੋਤਿ ਤੌ ਦੇਤ ਖੁਲਾਇ। ਹੋਇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਲੋ ਨ ਖਾਇ। 
ਹੁਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲਸੈ ਯਹ ਰੀਤ। ਇਕਲੋ ਨ ਖਾਵੈ ਲੁਕ ਕਰ ਕੀਤ"॥੧੨॥ 
ਇਕ ਪੈ ਹੋਇ ਤੌ ਸਭ ਮਿਲ ਖਾਹਿੰ। ਨਹਿੰ ਹੁਇ ਤੋਂ, 'ਲੰਗਰ ਮਸਤ' ਅਖਾਹਿੰ। 
ਔਰ ਖੁਲਾਇ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਪਯਾਰ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਸਦਾਵੈ॥੧੩॥ 

? ਡਾਟਾ ਛਹੇ ਛਾ ਪੱਤਾ ਲੈਲਾ ਮਹਾਤਨਾ ਸਾਹ ਲੈ ਹਾੰ ਹਨ ਨੱਸ /ਨ ਨੀਂ ਲੀ.ਸਫਾ/ਵੇਜ /ਨਿਹ! ਆਹ ਇਸ 
ਦੀ ਗੱਤਾ,ਨੀ (ਭਾਈ ਸ਼ਾਲਾ ਵੀੰਨੰਹ ਜੱਟ ਨ)/ ੨ ਪੁੱਤਰ (ਸਨ ਤੋ ਨਹ ਓਸ ਦੋ ਦ ਪੱਤਰ ਸਨ?/ ਤੇ ਨੰ 
#਼ਰਵਨ ਦੇ /ਜਣ ਵਾਲ ਨਗਾਹਾਂ£/ # ਚੱਨੇ ਸੱਸੋਗਾਂ (ਭਾਗਾ) ਨੂੰ/ ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ /ਵੇਚ (ਓਹ ਨਕਤ) ਆ ਨਈੰ 

੭/ ੬ ਇਤਨ' ਨੁਣ/ -੭ ਆਲ਼ਣ ਪੰਸ਼ਣ/ ੮ ਕਦਾਂ ਵੰ ।7) /ਕੈਧਨੇ ਵੰ0 



੫੪੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬੰਦਾ ਬਿਗਰਜਯੋ ਜਿਹਿੰ ਸਮੈ, ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ। 
ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇ ਬਹੇ, ਲਟ ਖੈਹੈਂ” ਤੁਰਕਨ ਮਾਲ॥੧੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਬ ਨ੍ਰਾਬੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਲੀਯੋ ਸੁਨਹਿਰੀਓ” ਬਨਾਈ। 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋਊ ਰਲੇ। ਸਭੀ ਸੁਦਾਰ ਭਏ ਅਤਿ ਭਲੇ॥੧੫॥ 
ਨਾਮ ਗਾਮ ਸਭਿ ਜੇਊ ਲਿਖੈਯੇ। ਅਧਿਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਦਾਰ ਹੀ ਪੈਜੇ। 
ਬਾਰਹ ਹਜ਼ਾਰ ਥੋ ਘੋੜੇ ਗੈਲੈਂ'। ਲਏ ਰਲਾਇ ਮਿਸਲਨ ਕਰ ਜੈਲੇ“॥੧੬॥ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਵਾਰਾ। ਹੁਤੋ ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਮੁਖਤਯਾਰਾ। 
ਸੋ ਲੜ ਮਰਯੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਲਿਖਯੋ ਸਾਖੀ ਮੱਧ ਉਸੇ ਹਵਾਲ॥੧੭॥ 
ਤਿਸ ਤੇ ਮਗਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੈਜ ਗੜ੍ਹੀਓ। ਸਿੰਘ ਖੱਤ੍ਰੀ ਉਨ ਜਾਤ ਸੁਰੜੀਯੋ”। 
ਸ਼ਾਹਿ ਪੀਰ ਫੜ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਖੋਰੇ ਸ਼ਾਹਿ ਕੋ ਲੈ ਮੁਯੋ ਨਾਲੇ॥੧੮॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤਿਸ ਕੈ ਮਗਰੋ' ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੀਓ ਕ੍ਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਮੁਖਤਯਾਰ। 
ਜਾਤ ਜੱਟ ਸੰਧੂ ਹੁਤੋ, ਬਾਸੀ ਮਾਝੈ ਮਝਾਰ'॥੧੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁ ਦਲ ਮਧ ਵਯੋ। ਮੁਹਰੈਲ' ਮਿਸਲ ਦਲ ਮਧ ਸੋਊ ਭਯੋ। 
ਜੋ ਕੋ ਦੇਵੈ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਾਰ'“। ਵਹਿ ਮਿਲਵਾਇ ਲਏ ਅਪਨੇ ਨਾਰ'॥੨੦॥ 
ਭੰਗੀ ਕਲਸੀਏ ਥੇ ਮਝੈਲਨ ਨਿਕਾਲੇ। ਬੂੜੀਓ ਛਛਰੌਲੀ ਦੈ ਕਰ ਲਏ ਨਾਲੇ। 
“ਸਾਲ ਬਾਹੀਏ ਤੁਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਮੁਯੋ ਤਾ ਵੜੀਓ'₹ ਵਹੁ ਗੋਲੀ ਚੱਲ॥੨੧॥ 
ਉਸ ਚੇਲੋ ਥੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਮੱਧ ਮਾਝੈ ਉਸ ਗਾਮ ਚੁਭਾਲ। 
ਅਤਿ ਸੂਰੋ ਅਤਿ ਬਡੋ ਦਨਾਉਂ£। ਫਤੇਦਾਰ ਅਤਿ ਭਲੋ ਸੁਭਾਉ॥੨੨॥ 
ਨਿਗਾਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ ਦਯੋ ਸੰਭਾਰ। ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਭਯੋ ਥੰਨੇਦਾਰ”। 
ਉਸ ਕਰ ਦੀਨੋ "ਮੁਹਰੇ ਵਾਰ। ਯੌ ਭਯੋ ਸੁਦਾਰਨ ਸਿਰ ਬਡੋ ਸੁਦਾਰ॥੨੩॥ 

9 /ਵਗੜ /ਨ% ਝਗੜਾ ਕਰ /ਲੋਆ/ 2 ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਲਨਾੰਹਨੇ (ਕੁੰਡ ਬਾਟੇ? ਟਾ ਆਲਕ, ਵਰਤਾਵਾ/ 
5 ਨਾਲ; /#ਡੇ/ ੫ (%2 ਲੈਲ ਪੱਲ ਲੜ ਨਾਲ ਛਾ ਲਏ ।//) ਲੈਨਦਾਨ ਸਣਾ ਲਏ/ ੬ %ਦਾੰਂ ਕੱਲੋਂ ਟਾ/ 

-੭ ਸ਼ਰਨ ਖੜਨ ੮ /ਵੇਚ/ ੯ #ਹਰੀ ੭ਕ/ $੦ /ਨੋਕਾਲ ਕੱਛ ਏੇਵੇ/ 55 ਨਾਲ/ ੧੭ ਅਠਾਲ਼ਾਂ ਸੱ 

ਲਾਟਾਂ ਸੰਮਤ (੧੮੭੨੭ /5%੬੪ 2?7// 9= ਤਰਾਉਤ? ਤੁਾਵਤਾਂ-/ਲੇਲ੍ਹਾ ਤਾਂਨਲੰਲ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਾਨਿੱਧ 

ਨਗਰ/ 95 (ਫ)? ਟਨ! ਨਿਆਣਾ/ 5੫ ਸੰਨ ਅਰਥਾਤ ਤਨ ਟਾ ਮਲ ਏਸ ਹਜਾਰ %੬ ਨਕ; 

ਅਗੇ ਲੱਨਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸ਼ਰਟਾਨ/ ਰ੍ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਿਸਲ ਮਾਝ ਮਧ ਹੁਤ ਘਨੀ, ਐਂ ਦਾਬੇ ਚੁਥਾਈ ਦੇਸ਼। 
ਨੀਹਲ' ਪਰਬਤ ਲਗ ਗੰਗੇ, ਉਸ ਉਗ੍ਹਾਹੀ ਬਿਨੈ ਕਲੇਸ਼॥੨੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਉਸ ਕੀ ਕੋਊ ਮਿਸਲ ਅਕਾਵੈ। ਕਰ ਉਪ੍ਰਾਲੋ ਉਸ ਦੂਰੋਂ ਪਾਵੈ। 
ਮਿਸਲ ਸਭੀ ਜੁ ਹੁਤੀ ਪੰਥ ਮਾਂਹਿ। ਇਕ ਇਕ ਬਾਰ ਲਰ ਗਈ ਨਠਾਹਿ॥੨੫॥ 
ਏਕ ਬਾਰ ਮਲਵਈ 'ਸੂੰਕ ਗਏ। ਹੁਤੈ ਮਝੈਲਨ ਬਹੁ ਸਾਕ ਕਏ। 
ਇਤ ਆਵਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹਟਵਾਇ। ₹ਟਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਚਹੈਂ ਇਨ ਪਾਇ॥੨੬॥ 
ਇਨ ਮਿਸਲ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਥ ਪਾਯੋ। ਮਨੈ ਮਾਜਰੀਓ! ਉਨ ਆਨ ਦਬਾਯੋ। 
ਰਹਯੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹੈ ਸਮਝਾਇ। ਸਗੋਂ ਬਿਲਲਪੁਰ ਬਿਹੂਨੀ ਲਈ ਚੁਕਾਇ॥੨੭॥ 
ਤਉ ਚੜ੍ਹਯੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬਜਵਾਇ ਨਗਾਰੋ। ਜਾ ਸਿਧਨੋ ਆਇ ਜਾਸਲੋ ਮਾਰੋ। 
ਔਰ ਗਿਰਦ ਘਨੋ ਰਲਿਓ ਲੂਟ। ਲਾਇ ਮੋਰਚੇ ਗੜ੍ਹ ਬਹਯੋ ਜੂਟ॥੨੮॥ 

ਦਹੰਰਾ॥ 

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਖਬਰੋ ਭਈ, ਕਛੂ ਚਿੱਤ ਨ ਚਿੰਤਾ ਕੀਨ। 
'ਮੈਂ ਚੜੂੰ ਜਬੈ ਬਹੂ ਫੌਜ ਕਰ, ਉਸ ਲਈਗੁ ਮੁਲਕ ਸਭ ਛੀਨ'॥੨੯॥ 
ਬਹੁ ਫੌਜਨ ਉੱਦਮ ਰਚਯੋ, ਹਲਕਾਰੇ ਦਏ ਦੁੜਾਇ। 
ਸਾਕ ਸਯਾਣ ਸਾਂਝ ਵਰਤਨ ਕਹਜੋ, 'ਪਹੁੰਚੋ ਮੋ ਪੈ ਆਇ'॥੩੦॥ 
ਫੁਲਵਾਇਣ“ ਸਭ ਆ ਪੁਜਜੇ, ਪੁਜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਆਇ। 
“ਰਾਇ ਜਿਗਰਾ ਮੀਯੋਂ ਭੀ ਪੁਜਯੋ, ਸੰਗ ਮਲੇਰੀਅਨ “ਗੱਡ” ਬਣਾਇ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਲਯਾਯੋ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਮੁਦਕੀਓਂ ਧਾਯੋ। 
ਹੁਤੇ ਰਾਜੇ ਕੇ ਸਾਲੇ ਸੋਊ। ਕੀਏ ਮੁਹਰੈਲ” ਬਹੁ ਫੌਜੈ ਸੋਊ॥੩੨॥ 
ਫੌਜ ਨਾਹਣੀਓ' ਬਹੁ ਰਾਜੋ ਲਯਾਯੋ। ਪੱਗ-ਬਦਲ ਭਾਈ ਰਾਜੈ ਬਣਾਯੋ। 
ਮਹਾਰਾਜੀਏ ਔ ਸਾਬੋ ਕੇ ਵਾਲ। ਕਾਲੇ ਕੋ ਗਿਲ ਮੌੜ ਸੁ ਦਾਰ॥੩੩॥ 

$ ੫ਹੜਾ ਦਾੰ ਤਰਾਈਂ ਦਾ /ਇਲ਼ਾਕਾ (ਨੰਹਲ ਤੱ ਗੰਨਾ ਛਾੱਨਿਆ ਤਕ) ਓਸ ਦਾ ਓਨਾ /ਲੇਨਾਂ ਨੱਕ-ਟੰਕ ਏਂ 

ਹੰਦਾਂ.ਨੰ/ ੭ ਹੰਕਾਨੇ ਗਏ/ ੨ /ਟਨ੍ਹਾਂ ਤੇਂ ਨਲ ਆਇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਫਲੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ £ ਅਨੀਂਆਜ਼ਨ, /ਜੇਲ੍ਹਾ 
#ੰਠਾਲ਼ਾ ਦਾ /ਏਕ ਨਗਨ; /#ਸ ਨੰ ਗੰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਤਰ ਨਠੀੰਲ ਫਾਸ ਨੇ ਸਤ 5੮੨੧ (੧੭੬5 ਲੀ) 

“ਵੇਚ #੮ /&ੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ /ਨਿਆਸ਼ਤ ਈਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਝਣਾ /ਲਿਆਨੰ0 ੪ ਣੁਲ਼ ਵੱਲ ਦੋ? ੬ ਲਗਰਾਵਾਂ 
ਦਾ ਰਾਜਾ/ ੭ ਨਨ-ਜੌਤ ਕਰ ਕ/ ੮ ਨਹਨ ਆਨੂ/ ੯ ਓਹ ਭਾਈ ਨ੍ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ /ਵੋਚ ਪੰਨਾਂ ਵਟਾਣਾੀਆਂ 
ਹੰਣ/ '&ਨ਼ਾਤਰ .- ਗੱਠ/ 
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ਸਿੰਘਪੁਰੀਏ ਝਬ ਸੱਦੇ ਆਏ। ਹੁਤੇ ਤਉ ਥੇ ਨੇਮ ਬੱਧਾਏ। 
ਔਰ ਗਿਰਦੈ ਕੈ ਛੋਟ ਸੁਦਾਰ। ਰਹਿ ਨਹਿਂ ਸਕਜਯੋ ਜੁ ਹੁਤੋ ਅਵਾਰ॥੩੪॥ 
ਕਈ ਕੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਈ ਸਾਕ ਸੁ ਦਾਰ। ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ ਕਿਨ “ਕਰੀ ਨ ਟਾਰ। 
ਬਿਨ ਸੱਦੇ ਆਏ ਖਾਣੇਵਾਰ”। ਘਿਓ ਖੰਡ ਕੈ ਚਲਾ ਦਏ ਖਾਰ“॥੩੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਜੇ ਨਦਰੋ ਜੋ ਲਈ ਫੌਜ, ਉਪਰ ਘੋੜਨ ਚੜ੍ਹਾਇ। 
ਆਯੋ ਗਰਰੋਂ? ਦੇਖ ਬਡ, ਫੌਜ ਰਹੀ ਭੂਮ ਛਾਇ॥੩੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਹੁ ਬਜੈਂ ਨਗਾਰੇ ਬਡ ਘਮਘੋਰ ਪਾਈ। ਦਲ ਤੈ ਚੌਗੁਨ ਕਹੈ ਲੁਕਾਈ। 
ਫਿਰ ਦੇਖਯੋ ਖਾਨੋ ਜੰਬੂਰ”। ਛਲਕ ਕਰੀ ਤੌ ਰਹਯੋ ਕਾਸ” ਪੂਰ॥੩੭॥ 
ਫਿਰ ਦੇਖਨ ਪੈਦਲ ਮੰਗਾਯੋ। ਦੇਖ ਉਨੈ ਬਹੁ ਦਿਲ ਹੁਲਸਾਯੋ"। 
ਤੋਪ ਖਾਨਨ ਕੀ ਛਲਕ ਕਰਵਾਈ। ਡੇਰੋਂ ਦੀਨੋ ਬਾਹਰ ਲਵਾਈ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਫੌਜ ਨ੍ਰਿਪ”” ਖੂਸ਼ ਭਯੋ, ਕਰ ਬੋਲਜੋ ਮੁਖੋਂ ਹੰਕਾਰ। 
"ਕਯਾ ਵਸਤੁ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਏਕਲੋ, ਸਭ ਪੰਥ ਲੜੇ ਜਾਇ ਹਾਰ॥੩੯॥ 
[ਹਮਰੀ ਗੱਲ ਮੁਖ ਇਕ ਬਿਖੈ, ਖਾਲਸੈ ਮੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। 
ਸੁਨ ਕਹੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਤਹਿ”, ਜਾਇ ਨ ਆਇ ਘਰ ਹਾਰ[॥੪੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ ਘੱਲੇ ਰਾਜੇ ਥੇ ਗੋਪ" ਹਲਕਾਰੇ। ਸੋ ਆਏ ਕਰ ਸਿੰਘਨ ਸੁਮਾਰੇ'“। 
ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਉਨ ਬੰਦੂਕ ਬਤਾਈ। ਖੁਦ ਮਿਸਲ ਸੁਧੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਈ॥੪੧॥ 
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ ਮਿਸਲੋਂ ਪਰਾਈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਉਨ ਸਭੋਂ ਸੁਨਾਈ। 
ਔਰ ਨਾਗੜਬੂਦੀ' ਦੀ ਕਯਾ ਕਹੌਂ' ਗੱਲ। ਜੇ ਅਏ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁਤ ਬਹੁ ਚੱਲ॥੪੨॥ 
9 #ਵਾਰਾ/ 2 ਲਲ਼ਾਅਣੀ)' ਝਾਮਲੂਸ਼/ ਤੇ ਟਾਲ-ਨਟੱਲ ਨਾਂ ਕੱਤ) £ ਖਾਣ ਵਾਲ) ੪ ਲਾਲ ਨਦੀਆਂ ਜਲਾ 

/ਦੱਤੀਨਾਂ/ ੬ ਨਜ਼ਰ ਮਚ ਵਲੰ/ ੭ ਗਰੂਰ, &ਮੰਤ/ ੮ (ਛਾ) ਲੰਠੂਰਕ, ਛੱਟਾੰਤੰ%: ਸੰਨੂਰਖਾਨਾ-ਤੰਪਾਂ ਦਾ 

ਨਹ/ ੯ ਨੌਲੀਆਂ ਦੀ /ਇਕਸਾਨ ਕਛਤ/ 9੦ ਆਕਾਲ਼ (ਹੁੱਛੇ' ਨਾਲ਼ ਭਰ /ਨਆ?/ 55 ਸਲ ਗੇਂਇਆ/ 
9੭ ਰਾਲਾ/ 5ਣ ਈਸ ਨੂੰ/ 5੪ ਸ਼ਠਆਨ ਚੱਠਾ ਛਪ) 9੪ /ਨਣਤਾੰਂ ਨਣਤਾੰ (ਖਾਲਲਾ ਫੱਲ 0 ਕਰ ਆਏ; 

9੬ ਨਗਤਨਦਾਂ (ਨਾ/ਅਨੂਾ" ਕਾਨ) /ਨ੍ਨਾਂ ਦੀ ਭੱ/ਤੱਖੀਂ ਨਾ ਹੱਦੇ ਰਲ ਲੱ ਲੌ ਅਗਲੈ ਨਤਾੰੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾ 

ਨਹੀੰ ਕਰਦ (7) ਕਮੰਨੇ ਨੱਕਾਂ ਦੀਂ ਟੌਲੰ/ _ "ਨਘੰਲ /ਨਘ ਕਾਂ ਨ ਹੈ /ਟਸ਼ੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ ਵਾੰ 

ਟਾਕਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਛੱਜ ਤੱ ਹਾਨ ਜਾਵੇ/ 7ਆਰਾ ਹਕਮ ਤਾਂ /ਇਕਾੱਲਿਆਂ ਨੈੱ ਹਾੰ ਦੇਣਾ ਨੈ ਖਾਲਸੇ 

ਨੂੰ ਆਏਸ਼ ਦੌਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਲੋਦਾਨ ਹਨ? / ਲੋਕਰ ਰਾਜਾ ਲੜਨ ਲਲਾਂ /ਨੈਕਲੇ ਤਾਂ ਕਦਾਂ ਵੀਂ ਹਾਰ ਕੰ 

ਘਰਾ ਨਹਾ ਆਈੰਦਾ; ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਟਾ /ਨਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਦਾ ਹ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯਹ ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ, 'ਫੌਜ ਕਾਬੂ ਕੀ ਹਮ ਆਹਿ। 
ਉਨ ਤੇ ਚੌਗੁਨ “ਹਮ ਢਿਗੈਂ, ਹਮ ਲੱਯਗੁ ਉਸੈ ਫੜਵਾਇ॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਹਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ 'ਕਿਤ ਨਨ ਜਾਊਗੁ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਝੇ ਮੱਧ ਲੁਕਨ ਨ ਪਾਉਗੁ। 
ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਲ ਉਸ ਸੰਗ ਘੋੜਾ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਹ ਜੋੜਾ॥੪੪॥ 
ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੋ ਉਸ ਸੰਗ ਨ ਕੋਈ। ਅਪਣੇ ਸੰਗ ਹਮ ਬਹੁਤੀ ਜੋਈਂ। 
ਹਮ ਦੀਨੇ ਬਹੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇ। ਸਿੰਘਨ ਦਲ ਕਿਛ ਲੁਟੈ ਤੌ ਖਾਹਿ'॥੪੫॥ 
ਦੁਲਚਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਚਿੱਤਾ ਭਾਰੀ। 'ਮਤ ਕਤ ਸਿੰਘਨ ਲੜਾਇ ਜਾਇ ਮਾਰੀ'। 
ਏਇਤੈ ਕਰਤ ਬਹੁ ਫੌਜ ਭਈ ਆਇ। 'ਮਤ ਦੇਵੈ ਹਮ ਫੌਜ ਵਿਚਲਾਇ॥੪੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੁਲਕ ਮੇਰੋਂ ਹੈ ਨਿਕਟ ਇਨ, ਤੌ ਇਹ ਲੇਹਿ ਛੁਡਾਇ। 
ਬਿਨਾ ਲੜੇ ਮਲਵਈਅਨ, ਕਿਮ ਲੀਜੈ ਮੁਲਕ ਛੁਡਾਇ॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਹੱਸ ਕਰ ਕਹਜੋ। 'ਮੁਲਕ ਲੜੇ ਬਿਨ ਕਿਨ ਛਡ ਦਯੋ। 
ਤੁਮ ਭਰ ਰਖਤ ਮਤ ਜਾਯੋ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਆਣ ਭਿੜਾਉਂ ਦੱਖਣ ਕੰਧਾਰ'॥੪੮॥ 
ਵੱਲ ਪਟਯਾਲੇ ਦਯੋ ਡੇਰੋ ਤੁਰਤ ਤੁਰਵਾਇ। ਸੁਨ ਰਾਜੈ ਦਿਲ ਕਰੋਧ ਭਯੋ ਆਇ। 
ਸੱਦ ਸੁਕਾਰੀਅਨ'' ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਯੋ। 'ਮਾਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਲੈ ਅਯੋ'॥੪੯॥ 
ਵਕੀਲ ਰਾਜੈ ਹੁਤ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੋਊ। ਪਾਸ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਥੋ ਸੋਊ। 
ਉਨ ਸੁਨ ਭੇਜੀ “ਹਲਕਾਰਨ ਜੋੜੀ। ਲੜਯੋ ਨ ਸਿੰਘਨ ਲਖ? ਫੌਜ ਥੋੜੀ'॥੫੦॥ 
ਰਾਜੈ ਕਹੀ, 'ਤੂੰ ਵਕਤ ਖੁੰਝਾਵੈਂ। ਫਿਰ ਯਹ ਵੇਲੋ ਹਮ ਕਬ ਪਾਵੈ'। 
ਸਦ ਛਿੜਵਾਲ ਔ ਫੁਲਵੈਣ ਸੁਦਾਰ। ਪੁਛੀ ਸਲਾਹ ਸਦ ਭਾਈਚਾਰ॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਜੋ ਅਏ ਦਨਾਉ” ਤਹਿਂ, ਸਭ ਕਹਿਤ ਆਏ ਮਾਰ ਮਾਰ। 
ਵਕੀਲ ਰਲਯੋ ਸਾਥ ਸਿੰਘਨ ਕੈ, ਵਹਿ ਚਹਿਤ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਰ॥੫੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਮ ਲੜਨੋ ਹਮ ਹੀ ਕੋ ਕਹੋਂ। ਆਪ ਬੈਠ ਤੁਮ ਪਟਯਾਲੇ ਰਹੋਂ। 

/2ਕਠ0 ੫ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਨੀ ਨੌਕਰ! ਕਰਮਦਾਲ਼ਾਆਂ ਨੂੰ/ ੬ ਹਰਕਾ/ਨਆਂ ਦਾ ਜੰਤ] ਟੱ ਹਰਕਾਨ/ -੭ ਵੇਖ਼ 

ਕ/ ੮ (ਡਾ? ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਆਣੰ/ 



੫੪੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਹਮ ਫੜ ਲਯਾਵੈਂ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲੋ। ਵਕੀਲ ਕਹੇ "ਕਿਮ ਚੁਕਤ ਹੈ ਵੇਲੋ'॥੫੩॥ 
'ਉਨ ਲੈਣ ਕੀਨੋ ਕੁਛ ਸਿੰਘਨ ਕੋਲੈ'। ਛਿੜਵਾਲ ਫੁਜਦਾਰ ਇਮ ਕਹਿ ਬੋਲੇ। 
ਬੁਰੇ ਦਿਵਸ ਉਨ ਲੋਕਨ ਆਏ। ਅਪਨੀ ਮੌਤ ਉਨ ਆਪ ਸਦਾਏ॥੫੪॥ 
ਯਹ ਸੁਨ ਵਕੀਲੈ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਯੋ। 'ਜੌ ਮਿਟੋ ਨਹੀਂ ਤੌ ਦੂਰ ਨ ਅਯੋ'। 
ਤੋ ਲੋਕਨ ਇਮ ਹਾਸੀ ਉਚਾਰੀ। 'ਵਕੀਲ ਕੀਆ ਰਾਜੈ ਕਯਾ ਭਾਰੀ'॥੫੫॥ 
ਤੌ ਛਿੜਵਾਲ ਇਮ ਕਰੀ ਸਲਾਹੋ। 'ਬਿਨ ਪੂਛੇ ਰਾਜੇ ਲੁਟ ਸਿੰਘ ਖਾਹੋ'। __ 
ਜਿਨ ਹੁਤੀ ਨ ਦੇਖੀ ਸਿੰਘਨ ਲੜਾਈ। ਪੋਚ ਪੋਚ ਬਰਛੀ ਤੇ ਕਹੈਂ ਚਮਕਾਈ॥੫੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜਿੱਕਾਂ ਮਝੈਲੇ ਬੇਟੜੇ, ਅਸਾਂ ਅਜ ਅੱਡੇ ਆਹਿ। 
ਘੋਘੋੜੀ” ਉਨ ਟੌਡਾਂ ਬਹੁ, ਬਰਛੀ “ਮੱਧ ਪਿਠੇ ਗਡਾਹਿਂ॥੫੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਹਮ ਘੋੜੀ ਲਜਾਵੈਂ। ਕਿੱਲੇ ਵੱਧਰ“ ਹਮ ਘਰ ਜਾਇ ਪਾਵੈਂ'। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਮੈਂ ਭਲ ਸੌਣ ਆਯੋ। ਆਵੋਂ ਮਾਲ ਜੁ ਮਨ ਮਹਿ ਭਾਯੋ॥੫੮॥ 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਮੋਹਿ ਮਿਲਯੋ ਬਘਯਾੜੋ”। ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਮੋਹਿ ਮਿਲਯੋ ਸਪ ਕਾਰੋ"। 
ਥੀ ਦੇਖੀ ਜਿਨ ਸਿੰਘਨ ਲੜਾਈ। ਕਹਿ ਮਲਵੱਈਅਨ ਮਿਲ ਅਏ ਹੋ ਮਾਈ?॥੫੯॥ 
ਜੇ ਨਹਿੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਬ ਮਿਲ ਆਵੋਂ। ਸਿੰਘਨ ਲੜ ਫਿਰ ਮਿਲਨ ਨ ਪਾਵੇ'। 
ਐਸੀ ਐਸੀ ਕਹਿ ਬਾਤ ਹੱਸਾਹਿਂ। ਕਰੈਂ ਖਿਲੀ” ਸੁ ਮਝੇਲਨ ਸੁਨਾਹਿੰ॥੬੦॥ 
ਅਬ ਆਗੇ ਸੁਨੋ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਨ ਸੁਨਯੋ ਆਏ ਮਲਵਈ ਬਹੁ ਧਾਤ। 
ਭਈ ਬਹੀਰੀਅਨ” ਮਨ ਸੰਕਾਇ"। ਕਈਅਨ ਦੀਨੀ ਚੀਜੈ ਮੁੜਵਾਇ॥੬੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਹਿੰ, 'ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹਮ ਆਇ, ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹੈਂ ਕੈ ਮਾਂਹਿ। 
ਜੌ ਆਇ ਸੁਕਾਰੈ ਘੇਰ ਹੈ, ਹਮ ਫੇਰ "ਨ ਨਿਕਸਨ ਪਾਂਹਿ॥੬੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐਸੀ ਸੋਚ ਇਤ ਦਲ ਮਧ ਭਈ। ਨਹਿ ਢਿਗ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਡਰ ਕਿਨ ਕਹੀ। 
ਇਕ ਦੁਲਚੈ ਇਮ ਆਨ ਉਚਾਰੀ। 'ਬਹੁ ਅਏ ਮਲਵਈ “ਅਕਬਰ ਫੌਜ ਭਾਰੀ?॥੬੩॥ 
5 /ਨੇਵੇ ਨਾ /ਨੇਵੇ' ਵੇਲਾ ਟੱਖ ਲਾਵੇ/ ੭ ਘ7ਇਲ ਕਰ ਕੇ /ਟ੨ %7ੱਟਨ ਕੈ ਸੱਨ ੰ  ਕੰ- /ਨਿਯਨਾਵ:7/ 

= ਟੰਡਾ-ਓਨਾ ਟਾ ਲੱਚਨ ਲੰਤਾ/ £ /#ਨ /ਵੋਚ (ਲਹਲਾਂ ਲੰਡ /ਇਆਨ)/ ੪' ਵੰਲ੍ਹ ਲੱਧਨ ਦੰਨ' ਦਾ ਰੰਨ 
ਓਨਤੈ ਦਾ ਲੰਤਾ ਤਨਾ/ ੬ ਲਭ ਸਾ ਨਕ %ਤ% ੭ ਲੰਘਆਤ ਭਾਵ ਲ&ਲ /ਨ%/ ੮ ਕਾਲਾ (ਸ&)/ 

੯ ਆਂ ਨੂੰ ਨਲ ਆਣ ਹੱ? (ਭਾਵ #ਫੋਰ /ਲਣਾ ਨਲੰਲ ਨਠਾੱ' ਹੱਣਾ?/ ੧੦ ੭ਜਾਕ ਉੜਾਉਂਟ ਮਸਲ 

ਕਰਦੇ/ 95 ਵਗੀਰਨਆਂ (ਦੇ ਅਨ /ਵੋਲ)/ 5੭ ਡਰ/ 9੨ /ਨੋਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਗੇ/ 55 ਆਨ ਅਕਲਰ 

/ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਨੀ ਛੱਜ ਆ ਨਈ ਹੱਵੇ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੪੫ 

ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨ ਲਈ। ਤੁਮ ਹਮ ਪੁਛੈ ਬਿਨ ਕਾਹਲ ਕਈ”। 
ਅਬ ਦਸ ਪੰਜ ਦਿਨ “ਧੀਰ ਧਰਾਵੋਂ। ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਪਨੇ ਲਾਵੋ॥੬੪॥ 
ਤੌ ਹਸ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਐਸ ਉਚਾਰੀ। 'ਅਬ ਮੁੜ ਚਲੇ ਦਕਯਾ ਰਹੂਗੁ ਤੁਮਾਰੀ। 
ਮਗਰੇ ਡੇਰਾ ਮਲਵਈ ਚਲਾਵੈਂ। ਯਹ ਪੰਥ ਮਧ ਕਯਾ ਹਾਸੀ ਕਰਾਵੈ'॥੬੫॥ 
ਤਉ ਕਹੀ ਸਿੰਘ, 'ਬਜਾਓ ਨਗਾਰੇ। ਕਰੂਗੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਉਸੈ ਭਾਵੈ ਕਾਰੇ"। 
ਸਦ ਸੁਦਾਰਨ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੋ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਕੋ ਮਤੇ ਮਤਾਯੋ॥੬੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਖਾਲਸੇ ਸੋਊ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹੀ ਜੁ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ। 
'ਹਮ “ਲਰਨੋ ਮਰਨੋ ਕਿਮ ਸੰਗੇਂ, ਯਹ ਹੈ ਹਮਰੀ ਨਿਤ ਖੇਲ'॥੬੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌਂ ਦੁਲਚੈ ਸਿੰਘ ਕੋ ਥੰਨੋਂ ਸੌਂਪਾਯੋ। ਸੁੱਖੂ ਸਿੰਘ ਸੱਦ ਮੁਹਰੈ ਲਾਯੋ। 
ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਸਲੀਨੀਏ ਮਨੇ-ਮਾਜਰੀਏ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਏ, ਚੋਲੀਏ, ਚੁਭਾਲੀਏ'॥੬੮॥ 
ਏ ਸਭ ਲਾਏ “ਸੱਜੀ ਓਰ। ਕਲਸੀਏ ਦਏ ਖੱਬੀ ਵਲ ਤੋਰ। 
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਉਨ੍ਹੋਂ ਸੁਦਾਰਨ। 'ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਲਜਾ ਜਿੱਤਨ ਹਾਰਨ'॥੬੯॥ 
ਔਰ ਮਿਸਲ ਭੀ ਰਲੀ ਕਛੁ ਆਇ। ਕਹਸੋ ਉਨ੍ਹੈਂ 'ਰਹਯੋ “ਬਹੀਰੇ ਦਾਇ। 
ਰਹੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋਂ ਤਕੜਾਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੋਂ ਕਰੋ ਲੜਾਈ'॥੭੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ ੍ 

ਔਰ ਦੁਆਬੀਏ ਜੋ ਹੁਤੇ, ਤੇ ਰਾਖੇ ਨਿਜ ਸਾਥ। 
ਦੇ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਸਭਨ ਕੋ: ਕਹਯੋ, 'ਅਬ ਕਰੋਂ ਇਨ ਸੋਂ ਹਾਥ'॥੭੧॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਇਕ ਔਰ ਬਚ ਸੂੁਦਾਰਨ ਕਰਯੋ। ਜਿਨ ਛਕਯੋ ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋਊ ਛਕ ਤੁਰਜੋ। 
ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੋਗੁ ਲਰਾਈ'। ਹੋਨ ਮਿਲੁਗੁ ਨ ਡੇਰੋ ਬਿਨ ਫਤ੍ਰੈ ਪਾਈ॥੭੨॥ 
ਸੋਊ ਸੁਦਾਰਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੱਭ। ਲਰਨ ਪਹਿਰ ਚਾਰ ਕਰ ਲਯੋ ਢੱਬ”। 
ਤੁਚੇ ਘਨੌਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਉਠਾਇ। ਚੜ੍ਹ ਤੁਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਪਟਯਾਲੇ ਦਾਇ॥ ੭੩॥ 
ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਪਈ ਘਮਘੋਰ। ਗਿਰਦ ਪਟਯਾਲੇ ਬਹੁ ਪੜ ਗਯੋ ਸ਼ੋਰ। 
ਚਾਰ ਤਰਫ ਭਈ ""ਆਓ ਆਈ। ਭਯੋ ਗਰਦ ਮੈਂ "ਸੂਰਜ ਫਛਾਈ॥੭੪॥ 

6 ਕੱਤ 2 ਸ਼ਝਨ ਕਰੰ/ = ਤਹਾਲਾੰ ਕੰ ਗੰ ਆਵੇਗੀ? ੪ ਕਾਰਜ਼/ ੫ ਜਤਨ ਮਰਨ ਤ/ ੬ ਤਨ ਵੱਡਾ 

ਨਸ਼ਕਰ/ -੭ ਸੱ? / ੮ ਵਹੀਨ ਫੱਲ/ ੯ ਲਤਾਣੀ 9੭ /ਵਓੱਤ ਵੱਠ/ 55 ਆਉਂਣ ਲੀ ਸਲਨ/ 

੧੭ ਛ੫ /ਨਆ (ਲਰਲ, ਫੱਜ ਦੀ ਇੱਡਾਂ ਨੂੜ /ਦੈਲ)/ “ਵੱਖ-ਵੱਖ /#ਡਾਂ ਏਂ ਸ਼ਰਦਾਨ/ 



੫੪੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਰਾਜੇ ਦੇਖੀ ਗਰਦ ਦਲ, ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਮਹੱਲ। 
ਦੈ ਬਾਰੂਦ ਸਿੱਕੋ ਸਭਨ; ਕਹੀ, 'ਲੜੋ ਅਬ ਚੱਲ'॥੭੫॥ 

ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਜੇ ਸੁਕਾਰੀਅਨ ਦਯੋ ਫੁਰਮਾਈ। ਮਾਰੋ ਸਿੰਘਨ ਦਿਹੋ ਘੋੜੇ ਲਜਾਈ। 
ਲਿਹੋ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਕੰਗਣ ਪਾਇ।' ਯੌ ਕਹਿ ਭੇਜੇ ਤਿਨ ਦਿਲ ਵਧਾਇ॥੭੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦਲ ਤੈ ਚੌਗੁਨ "ਘੋਰ ਕਰ, “ਅਸਬੀ ਸ਼ੁਤਰੀ ਬਜਵਾਇ। 
ਉਡੀ ਧੂਰ ਰਵ” ਗੁੰਮ ਗਯੋ, “ਨਹਿੰ ਆਪਨ ਸੁਝੈ ਪਰਾਇ॥੭੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖ ਫੌਜ ਰਾਜੋ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ। 'ਬਕੀਲ ਝੁਠ ਹੁਤ ਹਮ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। 
ਹਮਰੀ ਫੌਜ ਆਹਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ। ਅਬ” ਲਿਓਗੁ ਦਲ ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਮਾਰੀ॥੭੮॥ 
“ਸੁਕਾਰ ਖਾਸ ਦਈ ਪ੍ਰਿਥਮ ਚੜ੍ਹਾਇ। ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਢਿਗ ਰਾਜੇ ਵਾਇ'"। 
ਉਨ ਜਾਇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮੁਹਰੋ ਲਿਯੋ। ਇਕ ਬਾਰ ਪਰ ਲੜਖੜ ਦਲ ਕਰਯੋ॥੭੯॥ 
ਦੋਊ ਵਲ ਡਰ ਸ਼ਸਤੁ ਚਲਾਵੈਂ। ਗਿਰੈਂ ਖੜੈਂ ਮੁੜ ਹਿਲ ਚਲ ਧਾਵੈ"। 
ਚੁਕ ਬਰਛੀ ਮਲਵਈ ਚਲਾਹਿਂ। ਓਇ ਢਿਗ ਬੰਦੂਕੀਅਨ "'ਢੁਕਨ ਨ ਪਾਂਹਿ॥੮੦॥ 
'ਕੁਵਾਇਤ ਸੋਂ ਸਿੰਘ ਬਰਛੀ ਬਚਾਵੈਂ। ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹੈਂ ਦੂਰੋਂ ਗਿਰਾਵੈਂ। 
ਖੇਂਚ ਤੇਗ ਜੋਊ ਮਾਰਨ ਆਵੈਂ। ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹੈਂ ਦੂਰੋਂ ਗਿਰਾਵੈਂ॥੮੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਘੋੜ-ਚੜ੍ਹੇ ਉਨ ਮੱਧ ਭਲੇ, ਬਹੁ ਲਾਏ ਸਿੰਘਨ ਭੀ ਹਾਥ। 
੧੩ਟਰੇਂ ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਫੇਟਿਓ”£, ਮਰ ਗਿਰੇ ਗੋਲੀਅਨ ਸਾਥ॥੮੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਧਰਾਇ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜੈ ਪਾਹਿ। ਕਹਜੋ ਉਨ੍ਹੈਂ 'ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਛੈ ਜਾਇ'। 
ਸੋਊ ਫੌਜ ਪਰ ਬਹੀਰੈ ਪੜੀ। ਉਸ ਅਗੋਂ ਫੌਜ ਦੁਲਚੈ ਸਿੰਘ ਅੜੀ॥੮੩॥ 
ਉਸ ਉਪਰ ਪਜੋ ਦੇਖਯੋ ਜੋਰ। ਭੇਜਯੋ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਮਣੇ'“ ਹੋਰ। 

9 ਯੌਨ ਅਲ/ਇਆ/ 2 ਘੜੇ ਤੇ ਉਠ ਉੱਤੇ ਕੀਆਂ ਨੱਲਤਾ` ਘੱਤੇਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ /ਨੈਜਾਏ ਸ਼ਾਣ ਵਾਲੇ 

ਨਨਾਨ/ = ਹੜ/ ੬ ਨਰਨ (ਹੜ /ਵੋਚ ਲੁਕ ,ਨ%?/ ੫ ਆਪਣਾ ਲੰਨਾਨਾ ਪਛਾ/ਟੋਆ ਨਠਾੀੱਂ ਲਾਂਦਾ ਲੀ 
(/ਟੈਤਨਾੀਂ ਹੜ ਇੱਡ0/ ੬ ਫਕਾਲ਼/ ੭ ਹਣੰ/ ੮ ਸਰਕਾਰਾਂ /ਵੋਲੋਸ਼ ਫੱਜ/ ੯ ਓਸ ਨੂੰ/ ੦ ਹੱਝਾ ਕਰਨ? 

55 ਨੰਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾ ਸ਼ਕਦੇ/ 5੨ (%) ਕਵਾ/ਏਦ, #ਨਿਖਲਾਣਾੰ ਅਨੁਸ਼ਾਰ/ ੧= ਟਲਦੇਂ ਨਾ/ 5੪ ਨਾਰਨ 

ਜਲਾਓਣ ਛੱਟੜ ਕਰਨੱ/ 5੫ ਭਾਨੀ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਨ) ਲਲਕਰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੪੭ 

ਕਿਛ ਸੁੱਖੂ ਸਿੰਘ ਵਲ ਘੱਲੇ ਸੁਦਾਰ। ਜਿਤਨਕੁ ਦੇਖਿਆ ਉਨ ਵਲ ਭਾਰ'॥੮੪॥ 
ਦੇਹਰਾ॥ 

ਦੋਉ ਵਲ ਫੌਜੈਂ ਲਰੈਂ“, ਕਰ ਕਰ ਮਨ ਵਡ ਚਾਉ। 
'ਜਾਂ ਕੋ ਪਗ” ਪਾਛੈ ਮੁੜੈ, ਰਹੂਗੁ ਨ ਤਿਸੈ ਹਿਯਾਉਂ"॥੮੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਘੜੀ ਦੋਇਕ ਤਹਿ ਐਸੇ ਲੜੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂ ਨ ਕਿਸ ਕੇ ਪੜੇ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ ਗਏ ਚੀਰ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਬਿਹਬਲ“ ਭਏ ਸਰੀਰ॥੮੬॥ 
ਸਿੰਘ ਫਟੇ ਤਹਿ ਹੀ ਥਾਂ ਬਹੇ। ਮਲਵਈ ਫਟੇ ਵਲ ਪਿੱਛੇ ਧਏ'। 
ਇਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੁਇ ਚਾਰ ਮੁੜਾਹਿਂੰ। 'ਗਏ ਗਏ' ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹੈਂ ਅਖਾਹਿ॥੮੭॥ 
ਉਹਾਂ ਕਲਾ ਕਿਛ ਐਸੀ ਭਈ। ਮਲਵੱਯਨ ਫੌਜ “ਵਲ ਦੋਉ ਹਿਲ ਗਈ। 
ਸੁੱਖੂ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਗੈਲ ਦਬਾਈ। ਦੁਲਚੈ ਸਿੰਘ “ਦਯੋ ਬਹੀਰ ਧਕਾਈ॥੮੮॥ 
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ “ਤਹਿ ਸ਼ੁਤਰੀ ਬਜਾਇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਯੋ ਧੱਕੋ ਲਗਾਇ। 
ਰਾਜੈ ਦੇਖੀ ਫਿਰੀ ਲੜਾਈ। ਨ 7 ਜਿ ਮਿਤ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਿਛ ਜਾ ਪੁਜੇ, ਦਈ ਇਕ ਇਕ ਬੰਦੂਖ ਚਲਾਇ। 
ਦੇਖ ਅਗੇ ਨਨ ਆਵਤੇ, ਉਨ ਤਹਿਂ ਲਗੇ ਨ ਪਾਇ॥੯੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੌਜ ਅਸਵਾਰੀ ਤਹਿੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਦਲ ਪਰ ਭਈ। 
ਜਿਨ ਕੇ ਪੈਰ ਕਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਬਚੇ ਸੋਊ ਔਰ ਮਾਰ ਖੋਸ ਲਏ॥੯੧॥ 
ਇਸੀ ਤੌਰ ਭਜ ਵੜੇ ਪਟਯਾਲੇ। ਲਏ ਅੜਾਇ” ਪਟ"“ 'ਪਟਣ ਵਾਲੇ। 
ਕੋਊ ਖੰਦਕ ਕੋਊ ਖਾਈਅਨ ਮਾਂਹਿ। ਗਿਰੇ ਪਰੇ ਤਹਿ ਜਾਨ ਬਚਾਹਿੰ॥੯੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਬੈ ਰਾਜੈ ਅਗਜੇਂ ਕਹਜੇ, 'ਕਰੋ ਤੋਪਨ”? ਕੀ ਮਾਰ'। 
ਧੂੰਰਂਧਾਰ ਬਹੁ ਮਚਿ ਗਯੋ, ਨਹਿ ਆਪਨ ਪ੍ਰਾਏ ਸਾਰ"॥੯੩॥ 

5 ਸੱਠ ਦੜਾਓ/ ੨ ਲੜਦੰਆ/ ਤੇ ਪੰਗ ਕਦਨ/ £ #ਨ% ੫ਤ, (ਫਾ ਹਯਾ)/ ੫ ਝਲ-ਹੰੱਟ, /ਨੈਰਲਲ/ 

੬ (#ਛਾਂਹ) ਹਟ ਨਲਂ/ ੭ ਦੱਹਾਂ ਪ/ਨਿਆਂਤ? ੮ /&ਛ? ੯ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕ /ਇਿਤਾ/ ੧੦ ਉਠ ਤੇ ਲੱਦਆ 

ਨਗਾਰਾ? 55 ਲਹ ਲੱਛੇਂ ਤੇ ਪਯਾਦੇ/ 5੭ ਪਹਾਝਾਂ ਵੱਲ ਟਰ /ਇੱਤ/ 9 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਂ ਲਗਦੇ ਪੰਰਾੱ 
ਓੱਖੜ ਗਲ/ 56 ਲੰਦ ਕਰ ਲਏ/ 5/ ਦਰਵਾਲ /ਡੱਤ/ %੬ ਘਟਆਲੇ ਵਭੱਲਆਂ ਨੇ (ਘਟਆਲੇ ਏ ਲੱਕਾਂ 

#ਨਾ' ਨਹ ਲੰਦ ਕਰਾ ਲਲ?/ ੧੭ ਤਾ) 9੮ ਖ਼ੜਰ ਨੁਰਤ (ਹੁੰਠੇਧਾਨ /ਵਚ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਨੇਂ ਦੀ ਖ਼ਝਰ ਨਾ 

ਰ2$)/ 



੫੪੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤਹਿਂ ਸੁਤ" ਮੁਯੋ। ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਭੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਯੋ। 
ਔਰ ਲੋਕਨ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੁਨਾਈਐ। ਗ੍ਰੰਥ ਬਢੈਂ” ਜੌ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈਐ॥੯੪॥ 
“ਲਾਹਲ ਬਡੂੰਗਰ ਢਿਗ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਊ। ਲਏ ਬਹੀਰੀਅਨ ਤਹਿੰ ਲੁਟ ਦੋਊ। 
“ਤਹਿੰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪੈ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਆਯੋ। ਟਪ ਘੋੜਯੋਂ ਹਥ ਸਿੰਘ ਵਾਗ ਪਾਯੋ॥੯੫॥ 
'ਬਸ ਕਰ ਅਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਭਈ। ਤੈ ਹਮ ਤੈ ਦਸ ਗੁਣ ਕਰ ਲਈ'। 
ਦੁਲਚੈ ਸਿੰਘ ਭੀ ਆ ਸਮਝਾਯੋ। 'ਫਤ੍ਰੋ ਲਈ ਅਬ ਜੋਖੋਂ ਮਤ ਖਾਯੋ'॥੯੬॥ 
ਮੁੜਯੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰ ਕਰਾਯੋ। ਮਧ ਪਿੰਡਨ ਦੋਊ ਝੰਡੋ ਗਡਾਯੋ। 
ਘਲਯੋ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਤ ਸਮਝਾਇ। 'ਤੋਪ ਚਲਨੀ “ਜਾਇ ਹਟਵਾਇ'॥੯੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਰਾਜੈ ਸੋਂ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਕਹੀ ਜਾਇ ਹਥ ਜੋੜ। 
'ਮੈਂ ਲਿਖ ਭੇਜਯੋ ਹੁਤ ਪ੍ਰਿਥਮ, ਮਤ ਲੜੋ ਪੰਥ “ਲਖ ਥੋੜ॥੯੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਥ ਮੱਧ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ। ਪੰਥ ਮੱਧ ਜਪਿ ਤਪੀਏ ਭਗਤ। 
ਆਦ ਪੰਥ ਕੈ ਨਿਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। "ਤੁਮ ਬਡੇ ਮਨਤ ਥੇ ਤਿਨ ਕੀ ਆਨ'॥੯੯॥ 
ਰਾਜੇ ਕਹੀ, 'ਔਰ ਰਖੋਂ ਸਿਪਾਹਿ। ਲੇਹੁ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਮੰਗਵਾਇ। 
ਰੁਪੱਯਾ ਕਾਫੀ ਦੇਹੁ ਲਗਾਇ। ਉਨ ਹੀ ਕੀ ਫੌਜ ਲਿਹੁ ਤੁੜਵਾਇ'॥੧੦੦॥ 
ਇਹ ਤੌ ਬਾਤ ਅਚਾਨਕ ਭਈ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਫੌਜ ਇਕੱਲੀ ਨਨ ਅਈ। 
ਔਰ ਮਿਸਲ ਦੋ ਚਾਰ ਮੰਗਈਏ। ਜੇ ਹੁਤੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ "ਤੇਊ ਸੁਵਈਏ'॥੧੦੧॥ 
ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤਊ ਕਹੀ ਬਿਚਾਰੇ। 'ਹਮ ਦੋਵਲ”” ਘਰ ਕਿਮ ਕਰੈਂ ਖਵਾਰੇ'। 
ਮਝੈਲ ਮਲਵਈ ਸਭ ਇਕੋ ਭਾਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਲ ਹਮ ਲੁਟ ਖਾਈ॥੧੦੨॥ 
ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਮੈਂ ਰਹਿੰ ਦੋਊ ਰੱਲ। ਕੋਊ ਖੜੈ ਕੋਊ ਜਾਇ ਸੁ ਚੱਲ। 
ਕਈ ਬਾਰ ਹਮ ਉਨ੍ਹੈਂ ਭਜਾਵੈਂ। ਕਈ ਬਾਰ ਹਮ ਉਨ ਤੇ ਨਠ ਆਵੈਂ'॥੧੦੩॥ 

9 £ਤਰ/ ੭ ਵੱਧਟਾ ਹੰ/ = ਲੰਹਿਲ ਤੇ ਕਤੂੱਜਰ ਦੰ /ੰਤ ਘਟਆਲੇ ਦੇ /#ਲਕੁਲ ਨਾਲ਼ ਲਗਵੰ£ ਲੰਹਿਲ 

ਵਧ ਹਾਂ ਨਾਫੀਂ ਪ/ਤਲ਼ਾਨੀੰ ਦਾ /ਇਤਿਹਾਸਕ' ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੂ /ਨੈਵਾਨਨ' ਆੱਲੇਤ ਹੰ/ # ਨੇਨੇ ਕੌਲ? 
੪ ਚੰਨ /ਸਿੱਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੜ ਤੱ ਓੰਤਰ ਕੇ ਸ਼ਲ /ਸਘ ਦੇ ਅੰਤੇ ਦਾ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ੬ ਖ਼ਤਨੇ (/ਵੇਚ ਨਾ 

੦6)/ ੭ ਲੰਦ ਕਾਠਾੰ ਜਾਵ/ ੮ ਲੰਤਾੰ ਐਣਤਾਂ ਵੇਖ ਕੰ/ ੯ ਤੌਨੇ ਵੱਡੇ ਵਡੋਨੇ ਲਲ਼ਰਨ/ 92 ਹਰਾ /#ਦਓ/ 

59 ਓਸ ਦੀ ਫੰਜ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਵਾਈਂ (ਵਧੋਨ)/ 52 ਦੱਵਾਂ ੫ਹਸਿਆਂ ਤੋਂ? 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੪੯ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜੋ, ਕਹੈਂ “ਉਪਾਇ ਜੁ ਚਾਰ। 
ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤਨ ਵਰਤ ਕੈ, ਦਏ ਦੇਸੋਂ ਗ਼ਨੀਮ ਨਿਕਾਰ॥੧੦੪॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਕਹੀ ਰਾਜੇ 'ਤੂੰ ਸਜਾਨੋ ਆਹੀ। ਤੁਮਰੀ ਬਾਤ ਹਮ ਮੋੜੈ' ਨਾਹੀ'। 
ਮੁੜ ਅਯੋ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ। ਮੁਲਕ ਮੌੜ ਉਸ ਦੀਨੋ ਖਾਸ॥੧੦੫॥ 
ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਔ ਮਾਮਲੋ ਆਹਿ। ਸੋ ਸਭ ਦੀਨੋ ਉਹਾਂ ਪੁਚਾਇ। ਦਾ 
ਔਰ ਜੁ ਮਿਸਲ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ। ਸਭਨ ਲੀਨ ਮਾਮਲੇ ਭਵਾਈ॥੧੦੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤਿਸ ਹੀ ਦਿਨ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਮਿਸਲਨ ਕੰਮ ਸਰਵਾਇ'। 
ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਦਿਵਾਇ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਯੋ “ਡੰਕ ਬਜਵਾਇ॥੧੦੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਉ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 'ਗਰਬਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਨਹਿੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਮਾਰੀ। 
ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਬਡੋ ਉਪਾਈ। ਮਤ ਹਮ ਦਏ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ॥੧੦੮॥ 
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਮ ਮਿਲਿਓ ਨਾਂਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਤ ਇਮ ਗਯੋ ਸੁਣਾਈ'। 
ਰਾਜੈ ਕਹਯੋ, 'ਉਸ ਖੜਾਯੋ ਤੂੰ ਮੋੜ। ਹਮ ਸੋਂ ਉਸ ਕੋ ਕਰਾ ਦਿਹੁ ਜੋੜ''॥੧੦੯॥ 
ਜਾ ਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਜੁ ਸੋਂ ਕਹਜੋ। 'ਤੁਮ ਚੜ੍ਹ ਤੁਰੇ ਮਿਲਨ ਰਾਜੋ ਥੋ ਅਯੋ'। 
ਕਿਛਕੁ ਅਰਜੋਂ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਹੋਯੋ। ਟਪ ਘੋੜਯੋਂ ਫੜ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਲੋਯੋ॥੧੧੦॥ 
ਸੋ ਮੋੜ ਲੈ ਗਯੋ ਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਵਾਇ। ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਬਹੁ ਫਿਰ ਦਯੋ ਵਾਇ”। 
ਸਾਥ ਬੇਟੋ ਥੋਂ ਰਾਜੈ ਲੈ ਗਯੋ। ਸੋਊ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਛੜ ਪਾ ਦਯੋ॥੧੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਤਿਸ ਸਿੰਘ ਕੀਓ, ਭਯੋ ਅਤੀ ਤਬ ਗੱਠ। 
ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਉਨ ਭਲ ਕੀਓ, ਕਰ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠ'॥੧੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮੋਰ”? ਮਿਸਲ ਜੋ ਕਰੈ ਦੁਸ਼ਟਾਈ। ਆਇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਨ ਕਰੈ ਸਹਾਈ। 
ਨਿਜ ਘਰ ਤੈ ਉਨ ਭਲ ਘਰ ਜਾਣੈ। ਓਇ ਰਾਖੈ ਉਸ ਪਰ ਬਡ ਮਾਣੈ॥੧੧੩॥ 
5 ਨੰਤਾੰਂ ਦੈ ਜਾਰ ਦਾ, ਨਾਨ-/੫ਆਰ ਨਾਲ ਏਲਮਣ ਨੂੰ ਅਨਾਉਣ; (7) ਵਾ (ਦਾਨ), ਧਨ-ਦੌਲਤ ਏ ਕੰ 

ਸੂਲ ਕਰਨਾ/ (77) ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਯੰਹਣਾ %ਤ (7) ਭੰਦ; ਛੱਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਜ /ਸਿੱਹ ਕਰਨਾ- /ਇਹ 

ਨੱਤ ਦੇ ਜਾਰ ਅੰਗ ਹਨ/ 2 /ਇਹ ਲੱ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਹਨ) ੨ (%2 ਦਸਮਣ; ਵੈਰ) ੪ /ਨੈਕਾਲ ਕੱਢ 

__ (ਦੈਤ ਦੇਸ਼ 9?/ ੫ ਅੰਤ /ਇੱਤਆੰ/ ੬ ਸੱਵਾਰ /ਦੰ2/ .੭ ਡੱਕੇ ਫਲਾਂ ਨ) ੮ ਵੱਡਾ ਓਮਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ 
#ਨਤੰ/ ੯ ਔਐਝ/ ੧੦ ਓਸ ਨੂੰ/ 55 ਨਾਟ! ਨਾਲ ਸਜ ਅਸਾਨ ।/) ਬਣਾਫਟ/ 92 ਅੰਤ ਦੇ (7) ਅਰੰ£ 



੫੫੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹੀ ਮਰ ਗਯੋ। ਉਨ ਮਿਸਲਨ ਤਿਸ ਰਾਜ ਮਲ ਲਯੋ। 
ਸਿੰਘ ਪੁਰੀਅਨ ਲਈ ਬਨੂੜ ਸਭ ਮੱਲ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਨ ਲਯੋ ਮੂਲੈਪੁਰ ਰੱਲ॥੧੧੪॥ 
ਭਏ ਪਟਜਯਾਲੇ ਦਰ “ਦਰ ਬੰਦ। ਭਯੋ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਬਹੁ ਮੰਦ। 
ਲਯਾਇ ਮਰਹਟੇ ਦਯੋ ਮੁਲਕ ਛੁਡਾਇ। ਕਰ ਲੜਾਈ ਦਈ ਮਿਸਲ ਕਢਾਇ॥੧੧੫॥ 
ਫੇਰ ਨਾਨ ਦੀਵਾਨ “ਆਕੀ ਭਯੋ। ਜਪਤ” ਖਪਤ ਕਰ ਤਿਸ ਦੂਰ ਕਯੋ। 
ਫੇਰ ਭਈਅਨ“ ਦਯੋ ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ। ਜਾਇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਦਏ ਮਾਰ॥੧੧੬॥ 
ਬੁਹੈ ਰਾਇ ਬੁਲਾਡੋ ਦਏ ਦੋਉ ਰੁਕਾਇ। ਸਰਸਜੇਂ ਰਾਣੀਓ ਦਏ ਭੱਟੀ ਕਢਾਇ। 
ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ “ਅਨ ਖੇੜਨ ਤਾਈਂ। ਸੰਗ ਦਈ ਫੌਜ ਕਰਵਾਈ ਉਗ੍ਹਾਹੀ॥੧੧੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਬਹੁ ਕਯਾ ਲਿਖ, ਨਿਭ ਗਈ ਉਨ ਸੱਗ ਦੇਹ। 
ਬਚਨਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਸ਼, “ਪਾਲਤ ਤੇਊ ਸਨੋਹ॥੧੧੮॥ 

ਪੰਥ ਕੀ ਔਰ ਸਾਖੀ 
(ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਸੋਗੇ ਭਯੋ, ਔ ਸਿੰਘਨ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੋ ਸਾਖੀ ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਬਿਪ ਉਪਕਾਰੁ। 
ਦਿੱਲੀ ਢਿਗ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੁਤੀ, ਜਾਇ ਸੱਯਦ ਦੀਨੋ ਮਾਰ॥੧॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਸ਼ਹਰ ਲੁਹਾਰੀ ਜਲਾਲੈਬਾਦ। ਸੱਯਦ ਹੁਤੋ ਮਸਤ "ਬਹੁ ਆਦ। 
ਉਨ੍ਹੈ ਬਾਮਨ ਬੇਟੀ ਫੜ ਲਈ। ਉਸੈ ਅਦਾਲਤ” ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਦਈ॥੨॥ 
ਪੂਰਬ ਦੱਖਨ ਵੁਹ ਫਿਰ ਥੱਕਾ। ਉਨੈਂ ਆਇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪੰਥ ਤੱਕਾ। 
ਹੁਤੋ ਪੰਥ ਥੋ ਮਾਝੇ ਮਾਂਹਿ। ਉਸੈ ਫਰਯਾਦ ਕਰੀ ਆਇ ਤਾਂਹਿ॥੩॥ 
ਸਭੋ ਹਕੀਕਤ ਪੰਥ ਸੁਨਾਈ। 'ਕਰੋਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੋਂ ਯਾ ਹੀ। 
ਤੁਮ ਪਰਸ੍ਰਾਰਥੀ” ਹੋ ਜਗ ਮਾਂਹੀ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਛੱਤ੍ਰੀਂ! ਜਗ ਨਾਹੀ'॥੪॥ 

ਦਾ ਚਲਾ /ਲਨ ਦੀਵਾਨ /ਨਹਾ /ਇਸ ਦਾ ਏੋਹਤ ਸੰਤ 9੬੮ (੧੭੯੧ 2) /ਵਚ ਗੋਇਆ/ = ਭਾਗਾਂ 

ਹ /ਨਆ/ # ਜ਼ਲਤ (ਕਰ /ਨੋ%)/ ੫ ਪਰਲੀਆਂ ਨੰ/ ੬ ਰਣ ਕਾ ਰੱਏਘਰ, ੪ਰਾਣਾ ਕਸੜਾ ਨੰ /ਲਿਲ੍ਹਾ 

੭#ਠਾਲ਼ਾ /ਵਚ ਹੰ/ ੭ ਅੰਨਾਂ/ਹਡਾਂ ਤਕ/ ੮ //ਆਨ ਤੇ ਆਹਿਰਾ ਦਂਦ/ ੯ #ੱਡਤ; ਝਾਹਮਣ/ ੧੦ ਜਲ& 
%#ਤਆਦਾਰ ਟੁੱਦਾ ਨ 55 ਸਹਤ #ੰਢ ਦਾ ੪ਗਾਣਾ/ 9> #ਵਲ, #ਟਨਨਾਣ, ਨਿਆਮੱਇ/ 

9ੜ ਰਓਪਕਾਨ/ 9£ ਕਲੱਤਾੰਂ (ਨਨ) ਨਰਲੀਰ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੫੧ 

ਹੁਤੀ ਪੱਗ ਥੀ ਉਸ ਸਿਰ ਨਾਂਹਿ। ਸਿਰ ਫੂਲਯੋ' ਫਿਰੈ ਸੁ ਪੱਥੈ ਪਾਹਿਂ। 
ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਵਹਿ ਜਾਗ੍ਹਾ ਦੂਰ'। ਕੋਈ ਕਹੈ, 'ਵਹਿ ਦਿੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਉਹਾਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੈ ਉਤ ਬਡੀ ਸਿਪਾਹ। 
ਉਹਾਂ ਜਾਵੈ ਪੁਰਸ਼ ਸੋ, ਜਿਨ ਮਿਲਨ ਨ ਹੋਵੈ ਮਾਇ”॥੬॥ 
ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਹੰਗ ਭੁਜੰਗੀਅਨ, ਕਹਿ ਨਗਾਰੇ ਦਏ ਬਜਾਇ। 
'ਹਮ ਤੌ ਜ਼ਰੂਰਹਿ ਜਾਇੰਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਇ ਨ ਜਾਇ'॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਪੰਥ ਭੀ ਨਗਾਰੇ ਬਜਾਏ। ਸੁਨ ਪਰਸ੍ਹਾਰਥ ਹਟਜੋ ਨ ਕਾਏ। 
ਯੌ ਕਹਿ ਲੰਘੇ “ਸਤੁਦਰ ਦਰਯਾਇ। ਜਾਇ ਉਂਤਰੇ ਢਿਗ“" ਜਮਨਾ ਵਾਇ'॥੮॥ 
ਉਤ ਵਲ ਖਬਰ ਤੁਰਕਨ ਭੀ ਭਈ। ਉਨ੍ਹਂ ਤਕੜਾਈ ਆਪਨ ਕਈ। 
“ਕੂਚ ਬੰਦੀ ਗਿਰਦ ਸ਼ਹਿਰੇ ਕਈਂ। ਨਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਰਖ ਲਈ॥੯॥ 
ਲੰਘੇ ਜਮਨਾ ਕਰੀ ਪੰਥੈ ਦੌੜ। ਭਯੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੀ ਮੂਹਰੇ ਧੌੜ'। 
ਆਇ ਤੁਰਕ ਕਬ ਦੁਰਹੁਂ ਲੜੇ। ਕੁਛਕੁ ਸਿੰਘ ਤਹਿਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖੜੇ॥੧੦॥ 
ਤੌ ਲੌ ਆਇ ਕੈ ਪੁਜਯੋ ਬਹੀਰ। ਤੌ ਠਟੀਂ” ਖਾਲਸੇ ਕਰਨ ਜੁਧ ਤਤਬੀਰ। 
ਝੰਡੇ ਬੈਰਕ”" ਦਈ ਖੁਲ੍ਹਾਇ। ਦਏ ਨਗਾਰਨ "“ਡੰਕੇ ਲਾਇ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕਰ ਹੱਲਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘੇਂ ਨੇ, ਦੀਓ ਐਸੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 
'ਪਰਸ੍ਹਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ, ਲਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਸ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਈ ਨਗਾਰਨ ਘਮਘੋਰ ਪਾਇ। ਤੁਰਕਨ ਹੋਏ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇ। 
ਅਗੈ ਤੁਰਕ ਤੇ ਪਿਛੈ ਸਿੰਘੋੜ”ਦ। ਜਿਮ ਮਿਰਗਨ”" ਮੈਂ ਸਿੰਘਾ" ਪੜੇ ਦੌੜ॥੧੩॥ 
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰਕ ਸ਼ਸਤੁ ਅਗਜੋਂ ਚਲਾਇੰ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਿੰਘ ਕਛੂ "ਨ ਸੰਕਾਇੰ। 
ਖੋਲ ਦਰਵਾਜੇ ਤੁਰਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਨਹਿ ਸਿੰਘਨ ਫਿਰ ਭੇੜਨ”” ਦਏ”"॥੧੪॥ 
ਸਾਥ ਲੋਥਨ ਦਰਵੱਜੇ ਭਰ ਗਏ। ਇਮ ਕਰ "ਬਾਰ ਅੜਨ ਤੇ ਰਹੇ। 

5 #ੰਦਦਾ ਨ>ੇ (7) ਲੱਭਦਾ ਨਹੰ/ 2 ਨੂੰ/ ਤੇ ਆਂ ਨੂੰ (ਲੈਸ ਆਂ ਨੂੰ ਹੜ ਕੇ ਨਾਂ ਲਣਾ ਹੱਵੋ?/ ੪ (ਨ 
#ਤਾ-ਨਂ ਹਾਰਾ ਵਾਲਾ ਦਾਂਨਆ ਸਤਲ਼ਜ/ ੫ ਨੰੜੰ/ ੬ ਓਹ/ .੭ ਕੂਚਾ ਲੱਦ ਬਾਨ ਦੀਂਵਾਨੀ/ ੮ ਕਰ /ਏੱਤੰ/ 

੯ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕ/ ੧੭ ਠਾਣੀ /ਨੈਸਦੈ ਕੱਠੀ) 95 ਛਰੇਠੇ/ 52 ਚੱਟ ਲਾ /ਇੱਤਾੀਂ (ਨਕਾੰਠੇਆਂ 2) ਡੱਕੇ ਵਜਾ 

/ਟਤ/ 5= /ਨੈਂਘਾਂ ਦਾ ਸਹ/ 5 /ਹਨਨਾਂ ਤ/ 9੪ ਲੈ (ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)/ %੬ ਨਾ ਡਰਨ; ਨੰਕੌਚ ਨਾ 

ਕੱਰਨ/ $2 ਲੰਦਾ ਕਰਨ/ $੮ /ਇੱਤੋ/ %੯ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਝੰਟ ਹੱਣੱ' ਗੰਹ ਨਏ/ 
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ਬਹੁ ਬੰਦੂਕਨ ਛਲਕ” ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ। “ਫਟੇ ਚਟੇ ਤੁਰਕ ਨਨੈਂ ਅਗਾਰੇਦ॥੧੫॥ 
ਅਗੇ ਖਾਲਸੈ ਕੋਉ ਸਕੇ ਨ ਅੜਨ। ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜੈ ਕਿਤ ਕੰਧ ਟਪ ਵੜਨ। 
ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਮਨ ਵਧਯੋ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੰਘਨ ਜਾਪੇ ਤਰਫ ਚਾਰ ਰਾਹ॥੧੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਉੱਪਰ ਹੇਠੈ ਹੋਇ ਉਨ, ਵੜਯੋ ਪੰਥ ਤਹਿ ਨਾਲ। 
ਘੜੀ ਚਾਰ ਕੇ ਭੀਤਰੇ£, ਪਹੋ ਗਯੋ ਹੋਲੀ ਸੋਂ ਖਕਾਲ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

ਪਿਸ ਲਿੰਘਨ ਗਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਤੁਰਕ ਲੁਟਨ ਖਾਸ। 
ਤੌ ਸਿੰਘਨ ਫੜ ਲਈ ਤਲਵਾਰ। “ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਰਨ ਫੜ ਦਏ ਮਾਰ॥੧੮॥ 
“ਬਿਨ ਬੋਦੀ ਸਿਰ ਜਿਸ ਦਿਸ ਆਇ। ਮਾਰ ਟੋਲ ਤਿਸ ਦੇਹਿੰ ਗਿਰਾਇ। 
ਲਗੇ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਲੋਥਨ ਢੇਰ। ਬਹੁ ਨਨ ਗਏ ਔਰ “ਦਰਵਾਜਨ ਕੇਰ॥੧੯॥ 
“ਕਈ ਬਚੇ ਲੈ ਮੁਖ ਮਧ ਘਾਹਿ। ਹੁਤੋ ਦਯਾਵੰਤ ਸਿੰਘਨ ਸੁਭਾਇ। 
“੦ਬੋਦੀ ਵਾਰਨ ਰਛਯਾ ਦੇਵਤ। ਨਠੇ ਭਜੇ ਕੋ ਪੀਛਾ ਨਾ ਲੇਵਤ॥੨੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੋ ਸੱਯਦ ਵੜ ਭੋਹਰੇ, ਬੈਠੋ ਮੱਧ ਲੁਕਾਇ। 
ਦੰਡ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਉਸੈ, ਵਹਿ "ਕਿਤ ਨਦਰ ਨ ਆਇ॥੨੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਦਿਜ”? ਨੈ ਜਾਇ ਧੀਅ ਬੁਲਾਈ। 'ਕਹੁ ਪਾਪਨ ਵਹਿ ਜੁਲਮੀ ਕਿਹ ਥਾਈਂ'। 
ਤੌ ਉਨ ਭੋਹਰੋ ਦਯੋ ਬਤਾਇ। ਦੌੜ ਸਿੰਘਨ ਫੜ ਕੱਢਯੋ ਵਾਇ॥੨੨॥ 
ਗੇਰ ਮੌਜੈ ਸੋ ਉਪਰ ਨਰੜਾ£। ਬਾਂਧ "“ਜੇਵੜਨ ਸੋਂ ਕੀਨੋ ਕਰੜਾ। 
ਤਹਿੰ ਛਪਰ ਲਯੋ ਫੂਸ ਨਿਕਾਰ। ਦਈ ਅਗਨਿ ਤਿਸ ਹੇਠੈ ਜਾਰ'£॥੨੩॥ 
ਫਿਰ ਬ੍ੁਹਮਨ ਇਮ ਪੰਥੈ ਕਹਯੋ। 'ਏਕ ਕਲਾਲ ਇਸ ਅੱਗੈ ਅਹਯੋ। 
ਧੀ ਪਰਾਈ ਵਹੁ ਇਸੈ ਬਤਾਵੈ। ਤੌ ਯਹ ਫੜ ਕਰ ਪਿਛੋਂ ਮੰਗਾਵੈ॥੨੪॥ 
ਸੋ ਭੀ ਸਿੰਘਨ ਫੜ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਯਾ। ਪਾਇ ਰੱਸਾ ਉਸ ਫਾਹੈ ਟੰਗਾਯਾ। 
ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤਹਿ ਪੰਥੇ ਭਏ। ਬਹੁ ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਸਯਾਪੇ ਪਏ॥੨੫॥ 
5 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਛਾੜ਼/ > ਫੱਟੜ ਤੇ ਘੱਲਲ/ ਤੇ %ਗਾ/ 4 ਅੰਟਰ/ ੪ ਹੱਲਾ ਯਡਣ ਦਾ /ਖਆਲ ਹੱ 
/ਗ%?' ਲੁੱਟ ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ /੪ਆਲ਼ ਲਣ ਨ) ੬ ਲਸੜ੍ਹਾਂ ਵਾੱਲੇਆਂ ਨੰ) ੭ ਦੁਜੇ ਦਰਫ£ਲਿਆਂ ਵੱਲ/ 
€ ਕਈ ਕੈਫਲ ਹ /ਵਚ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਝਦ ਗਏ/ ੯ ਦਯਾਨੂ; ਗਾਂਹਮ /ਦੇਲ/ 9੦ ਲੱਦੀ ਵਹੰਲਆਂ 
(ਹੰਦਿਆ? ਦੀ ਨੱਖਆ ਕਰਦੇ/ 39 /ਕੈਧਨੇ ਨਾ /ਇੱਸਦੇ/ ੧> ਝਾਹਨਣ/ 5= ਉਨ ਨੂੰ/ 5£ ਕੰਨੂ /ਇਤਾ/ 
5੫ ਰੱਸੰਆਂ ਨਾਲ/ ੧੬ ਸਲਾ /ਇੱਤੀ ਅੱਨ ਲਾ /ਦੇੱਤ/ “ਨੇਂਆਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫੀ ਆਸਾ ਹੱਦ ਮਾਨ-ਕੁਟਾਈਂ ਕਦੇ 
ਨਹਾ ਕੱਠਾੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹਾਂ /ਹੰਦੂਆਂ /ਇਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾੱਚੇਆਂ ਤੋਂ /ਨੇਰਧਾਂ ਇੰੱਘਰ ਕਦੇ ਹੱਸ ਲੱਕੀਆ/ 
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ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੋਂ ਕਹਾਨੀ ਬਾਮਨੀ, 'ਬੇਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਜੋਇ। 
ਪੰਥ ਸੱਦ ਪੁਛ ਉਸ ਕਰੀ, ਕਹੋਂ ਹਕੀਕਤ” ਸੋਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੁੱਛੀ ਪੰਥ ਸੱਦ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਧੀਅ। 'ਕਹੁ ਅਬ ਤੇਰੇ “ਕਯਾ ਮੱਧ ਜੀਅ'? 
ਉਨੈ ਕਹਜੋ ਮੈਂ ਵੱਸ ਪਰਾਇ। ਮੈਂ ਕਰ ਸੱਕੀ “ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਉਡਾਇ॥੨੭॥ 
ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਨ ਮੋਂ ਸੰਗ ਕਯੋ। ਸੋਊ ਨਤੀਜਾ ਪੰਥ ਉਸ ਦਯੋ'। ਜੀ 
ਕਹਜੋ ਪੰਥ, 'ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਹਮਾਰੀ। ਦਯੁਗੁ ਮਿਲਾਇ ਅਬ ਦੋ ਕੁਲ ਥਾਰੀ॥੨੮॥ 
ਸੱਦ ਪੰਥ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪੁਛਾਯਾ। ਉਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਸੁਸਰਾਰ“ ਬਤਾਯਾ। 
ਸੁਨਤ ਪੰਥ ਦਏ ਹਲਕਾਰੇ ਤੋਰ। ਕਹੀ ਪੰਥ 'ਹਮ ਆਵੈਂ ਤੁਮ ਕੋਰ ॥੨੯॥ 
ਇਕੈ? ਤੁ ਹਮ ਸੰਗ ਕਰੋ ਲਰਾਈ'। ਇਕੈ ਤੁ ਬੇਟੀ ਲਿਹੋ ਪੰਥ ਰਲਾਈ। 
ਇਹ ਬੇਟੀ ਅਬ ਪੰਥਹ ਭਈ। ਅਬ ਤੁਮ ਲੇਹੋਂ ਇਸੈ ਰਲਈ'॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਤਹਿਂ ਪੰਥ ਭੀ, ਡੰਕੇ ਦੀਏ ਲਗਾਇ। 
“ਦੌੜ ਦਧੌੜੇ ਕਰ ਤਬੀ, ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਇ॥੩੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਉਸੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪੈਂਚ ਬੁਲਾਏ। ਦੀਨੀ ਉਨ ਸਭ ਗਲ ਸਮਝਾਏ। 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਪੰਚਨ ਮੰਨ ਲਈ। "ਚਹੁ ਬਰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਪ" ਸੋਗ ਅਈ॥੩੨॥ 
ਚਹੁੰ ਬਰਨਨ ਇਮ ਲਈ ਨਠਹਿਰਾਏ। 'ਵਹਿ ਕਰੈ ਰਸੋਈ ਹਮ ਲੇਹਿਂ ਖਾਏ'। 
੧੩ਸਸੁਰਾਰ ਪੇਈਏ ਦੁਇ ਟੱਬਰ ਜੋਰ'€। ਖੁਲਾਇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦਏ ਤੋਰ॥੩੩॥ 
ਸਦ ਭਰਤੇ"“ ਉਸ ਬਾਂਹ ਫੜਵਾਈ। ਔਰ ਬਾਤ ਤਉ ਪੰਥ ਜੀਅ ਆਈ। 
ਕਹਯੋ ਉਨ੍ਹੈਂ, 'ਦਯੋ ਕੰਬਲੀ ਇਕ ਡਾਲ। ਕੰਨਯਾ ਦਾਨ ਤਹਿੰ ਪੰਥ ਦੇਗੁ ਘਾਲ॥੩੪॥ 
ਇਸੈ ਪੱਥ ਨਿਜ ਬੇਟੀ ਕਹਯੋ। ਇਸ ਕੋ ਚਹੀਅਤ ਦਾਜ ਭੀ ਦਯੋ। 
ਜਬ ਉਸ ਨੇ ਦਯੋ ਕਪੜੇ ਡਾਲ। ਲਗੇ ਚੁਤਰਫੋਂ 'ਪੜਨੈਂ ਮਾਲ॥੩੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ _ 

ਕਿਨੈ ਰੁਪੱਯੋ ਕਿਨ ਮੋਹਰੈਂ, ਪੈਸੋ ਕੌਡੀ ਅਪਾਰ। 

9 ਸ਼ਾਨ /ਵ/ਸੇਆ/ ੨ (ਤਨ?) ਜਲ /ਵੋਚ ਕਾ ਨ? ਤੌਰਾ ਕੀ /#ਆਲ਼ ਹੈ? ਤੇ ਲਾਨ ਨਾ ਦੇ ਨਕ 

5 ਤੁਨੁਾਨੀ/ ੪ ਲਸ਼ਰਾਲ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ/ £ ਕੱਲ ਘਸ਼/ ੭ ਲਾਂ ਤ/ ੮ ਲੜਾਣੀ/ ੯ ਨਹੀਂ ਤਾ/ ੧੭ ਆਂ 

੭#ਰ' ਕਠਦੋ/ 55 ਝਾਠ ਵਰਣਾਂ ਦ/ 5੭ ਲਾਹਮਣ/ $= ਸਹਰ ਪੰਕੋ/ # ਸੰਤ ਕੇ /ਏਕਠੇਂ ਕਰ ਕੰ? 

5੪ ਘਰ ਵਾਲ; &ਤੰ0 ੧੬ ਰਮਲ ##ੰਦ ਦੌਣ ਲੱਠ/ 



੫੫੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਬਹੁਤ ਦਰਬ' ਇਕਨੀ ਭਈ, ਵਹਿ ਬਿੱਪਰ” ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ॥੩੬॥ 
ਮਾਰਯੋ ਸੱਯਦ ਜਬ ਖਾਲਸੇ, ਤੌਂ ਭਇਓ ਤੁਰਕਨ ਥਰਬੱਲ। ਰ 
ਪੂਰਬ ਦੱਖਨ ਲਗਦ ਮਰੇ, ਗਈ ਗੱਲ ਯਹ ਚੱਲ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

_ਹਿੰਦੁ ਕਹੈਂ, 'ਪੱਥ ਨਿਹਕਲੰਕ ਕੋ ਆਯੋ। ਇਸੀ ਪੰਥ ਹੋਵਗੁ ਪੁਗਟਾਯੋ'। 
ਤੁਰਕ ਕਹੈਂ, 'ਖਰਜੰਦਾਲਾਂ ਪੰਥ ਹੈ ਏਊ। ਐਸੋ ਚਰਿਤੁ ਜਗ ਭਯੋ ਤੇਉ॥੩੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੱਯਦ ਫੁਕਯੋ ਪੰਥ ਜਬ, ਫਿਰ ਭਏ ਦਿੱਲੀ ਗਿਰਦ ਖਾਸ। 
ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਬੀਤਯ ਤ੍ਰਾਸ॥੩੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੁਰਕਨ ਮੱਧ ਥਬਰਥੱਲਾ ਪਰਾ। ਜਕ-ਇ ਲਈੀ ਜਹੀ ਰਜ ਫਨਾ) 
ਕਹੈਂ ਤੁਰਕ, 'ਯਹ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ। ਹਮ ਜਾਪਤ ਹੈ ਯਹੀ ਮਤੰਤ'2॥੪੦॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ “ਦਿਲੀਪਤਿ ਖੌਫ ਖਾਯੋ। ਉਨ ਅਪਨੋਂ ਸਭ ਦੀਨ ਬੁਲਾਯੋ। 
'ਹਮ ਕੋ ਛੋਂਡੇ ਯੇਹ ਪੰਥ ਨਾਹੀਂ। ਗਿਰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਇਨ ਲੁਟ ਖਾਈ॥੪੧॥ 
ਅਬ ਨੌਬਤ" ਹੈ ਹਮ ਪਰ ਆਈ। ਲੜਨ ਜੋਗ ਫੌਜ ਹਮ ਪੈ ਨਾਹੀ। 
ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਹਮ ਨਾਂਹਿ ਬਚਾਈ। ਅਬ ਇਨ ਕੇ ਹਮ ਆਏ ਦਾਈ॥੪੨॥ 
ਹਮ ਬਡਿਅਨ ਇਨ ਗੁਰਸੁਤ”' ਮਾਰੇ। ਹਮ ਬਡਿਅਨ ਇਨ '“ਹਿਸਾਨ ਬਿਸ਼ਾਰੇ। 
ਜਿਮ ਜਿਮ ਇਨ ਕੋ ਹਮ ਦੁਖ ਦਯੋ। ਤਿਮ ਤਿਮ ਚਹੈਂ ਏ ਬਦਲੋ ਲਯੋ॥੪੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਕੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛਡ ਤੁਰੋ, ਇਕੈ ਤਾਂ ਕਰੋਂ ਉਪਾਇ। 
ਜਿਮ ਸਸੋਂ” ਅੰਧੇਰੀ ਮਧ ਮਰੈ, ਮਤ ਇਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਇੰ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਦਾਨਾ ਉਨ ਕਰੀ ਸਲਾਹ। 'ਦਿੱਲੀ ਛਡ ਅਬ ਬਚਤੇ ਨਾਹਿੰ। _ 
ਹੈ “ਬੇਗਮ ਸਿਮਰੂ ਕੀ ਆਹਿ। ਅਬ ਉਸ ਕੀ ਪੁਛ ਲੇਹੁ ਸਲਾਹਿ'॥੪੫॥ 

$ ੭ਆਯ ਏੱਲਤ/ 2 ਲਾਹਮਣ/ = ਤੱਕ: ਤੱ20 ੪ ਸ਼ਾਲ ਲੱਭਦ/ ੫ ਡਨ (/ਨ%)/ ੬ #/ਨਆ/ 

 #ਤ, ਨੱਲ/ ੮ /ਦੋਲਾਂ ਛਾ ਆਲਕ/ ੯ ਵਾਲੀ 5੭ ਦਾਈ ਅੰਤੇਕੇ/ 55 ਨ ਦੇ ਤਨ; ਸਾਹਿਲਲਾਟ/ 

52 ਕਾੱਤੇ ਆਂਹਸਾਨ ਠੱਲ ਨਏ/ 5ਦ ਆੱਹਆ? ਖਰਨੌਸ਼ (ਨਵੇਂ ਆਂਹਆ ਅਆਨੰਨੀਂ ਝਲਦਾਂ /ਵੇਜ “ਨ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ /ਕੈਹਨੇ ਆਨਾ ਫੀ ਨਾ ਈਂ ਤਰਹਾਂ ਮਨ ਲਾਣੀਏ)/ ੧5/ਆਟੋੇਆਂ ਨੰ/ 5੫ ਸਮਰ ਦੀ ਲੋਨ ਨਸ੍ਰ ਦਾ 
#ਸ਼ਲ ਨਨ 172 ਨੈ£/ਨਨ0ਜ $002₹ (57700) ਵੇਲਟਰ ਰੰਨਹਾਨਡ ਔੋਮਨ ਨ ਲੱ ਸਨ 

ਕਰ ਕੇ ਅਲਹੁਾਰ ਸੰ? /ਏਹ ਫਰਾਨੀਨਂ ਤੇ ਸ਼ਨਨ ਆਂ/#ਓਂ ਦੇ ਅਲ ਤੱ ਪੈਦਾ ਗੋਂਇਆ. ਲੋ ਆੰਹਿਲਾਂ -> 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ ਪ੫੫ 

ਸੋਉ ਤੁਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹਿ ਬੁਲਾਇ। ਸਭ ਦੀਨੀ ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਨਾਇ। 
ਸੁਨ ਕਰ ਬੇਗ਼ਮ ਸੀਸ ਹਿਲਾਯਾ। 'ਬੁਰਾ ਵਖਤ' ਕਹਿ ਬੇਗਮ ਸੁਨਾਯਾ॥੪੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਬੇਗਮ ਐਸੇ ਕਹੀ, 'ਛੋਡੀਏ ਨਾਂਹਿ ਉਪਾਇ। 
"ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕੈ, ਬਨੈ ਸੁ ਲਿਓ ਬਨਾਇ।੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ___ 

ਹੈਂ ਸਿੰਘਨ ਮੱਧ ਬਹੁ ਸਰਦਾਰ। ਲੇਹੁ ਕਿਸੀ ਸੋਂ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰ'। ਰ 
ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਪਤਜਯਾਵੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਮਤ ਮਾਰੈ ਹਮ ਦਗੋ ਕਮਾਹੀ॥੪੮॥ 
ਕਹਿ ਬੇਗਮ, 'ਸਭ ਇਕਸਰ ਨਾਹੀਂ। ਹਮ ਦੇਖੇ ਸਭ ਹੀ ਪਤਿਆਈ। 
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਬਨਾਓਂ ਭਾਈ। ਤੁਮਰੀ ਬਾਂਹ ਦਯੋਂ ਤਿਸੈ ਫੜਾਈ'॥੪੯॥ 
ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ, 'ਅਬ ਦੇਰ ਮਤ ਕਰੋਂ। ਹਮਰੀ ਬਾਂਹਿ ਅਬ ਉਸ ਹਥ ਧਰੋਂ'। 
ਤੋ ਬੇਗਮ ਤੁਰਤ ਘੱਲੇ ਵਕੀਲ। ਲੈ ਲੈ ਪਾਲਕਣ” ਐਂ ਦਬਡ ਫੀਲ॥੫੦॥ 
ਜਾਇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਜਾਇ। ਢਿਗ ਦਿੱਲੀ ਦਏ ਡੇਰੇ ਕਰਵਾਇ। 
ਤੌ ਬੇਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿ ਆਏ। ਦਈ ਛਯਾਨੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾਏ॥੫੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਸਮ ਨੇਮ ਦੋਊ ਓਰ ਤੇ, ਬੇਗਮ ਦਏ ਕਰਾਇ। 
“ਡੇਹਰੇ ਸੱਤ ਚੜ੍ਹਾਵਣੇ', ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਏ ਲਿਖਾਇ॥੫੨॥ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਨੇ, ਘੱਲਿਓ ਅਸ ਅਖਵਾਇ। 
'ਮੋੜੋ ਪਾਛੈ ਦਲ ਕਿਮੈਂ, ਹੁਇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇ'॥੫੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੌ ਬੇਗਮ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਕਹਿ ਪਤਸ਼ਾਹਿ, ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਾਯੋ। 
-> ਫਰਾਨੀਨੀ ਸਹਾਲੀ ਫੌਜ /ਵੇਚ ਤ/0ਛੇਂ ਅੰਨੇਨੀ ਛੱਜ /ਵੇਦ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ,ਨ. /ਫਰ /ਏਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 
ਨਵਾਲ਼ ਰੇ ਕਾਹਨ ੫ ਨੱਕਰ ਹ /ਨਿਆ ਅਤੇ 5%੬= ਣ /ਵੇਚ ਪਟਨੇ ਦੇ ਰੈਜੰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੌਰ ਕਈ ਅਨ਼ਾਂ 
ਈਂ ਜਾਨ ਲਈੰਮ /ਇਹ ਫਾਲਨਾਂ ਦਾ ਫੀ /ਫਦਵਾਨ .ਨ/ ਅਰਠ ਦਏ ਨੰੜੇ ਸਰਧਨੇ /ਵਲੇਂ ਇਸ ਨੇ #ਆਘਣਾ 

/ਰਆਸ਼ਤ ਕਾਮ ਕਰ ਲਈ /ਛੋਸ਼ ਦਾ ਲੋਹਾਂਤ #ਆਲ਼ਰ /ਵੇਲੋ 9੭੭੮ &$ /ਵਜ਼ ਗੱਇਆ/ 

ਭੰਗਮ' ਸਮਰ ਲੜਣ ਅਲਾਂ ਆਨ ਦੀ ਪੱਤਨਾੰ ਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨ ਲੋਠੀਂਨੋਲਾਸੰ/ /ਇਸ਼ 

ਦਾਂਸ਼ਾਦੀਸ਼ਮਰੂ ਨਾਲ ੧%੬੫ ਲੀ /ਵੇਦ ਹੱਣੀ/ ੫ਤਾੰ ਦਾ ਅੰਤ /ਮਛੋਂ /ਲਸ਼ ਨੇ /ਨਿਆਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕ# ਚੰਗਾੰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਮੱਤਾਲ ਗੱਖਆ/ 5੮੦੫ 2 /ਵਚ ਅੰਨੂੇਜਾਂ ਟੇ ਆਧੰਨ ਹੰ ਕੇ ਰਾ ਕਰਨ ਲੱਨ /ਇਸ ਨੇ ਕਪੱਲ/ਨੈਪ 

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਣਾ ਗੱਸਆ ਨੰ/ ਲੋਠਨਮ ਟਾ ਦਹਾਂਤ 5੮੩੬ 2? /ਵੋਲ ਗੇਂਇਆ/ 

$ ਨੰ ਦੇ ਜਾਨੇ ਅਲ ਫਹਤ ਕੰ ਵੌਕ' ਲੱ/ 2 ਮਾਲਕਾਆਂ/ = ਵੱਡੇ ਹਾਥ/ 5 (ਫਾ ? ਸ਼ਾਯਨਾਨੀ- ਸ਼ਾਨ 

ਲਲ਼ਾਨੇ ਟਾ ਵੱਡਾ /ਹਸ/ % ਸਤ ਠੁਰਦਫਾਨੇ ਝਣਾਓਂਣੰ ਹਨ/ 



੫੫੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਮਾੜ ਮੋਟ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹਿ। ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਝੰਡੋ ਗਡਵਾਇ'॥੫੪॥ 
ਸੋਊ ਬਾਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੀਨੇ ਝੰਡੇ ਬਾਹਰ ਗਡਈ। 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾਰੇ ਵਲ ਪੰਥ ਘੱਲੇ। 
ਜਾ ਕਹਯੋ, “'ਪੰਥ ਬਿਖਬਰ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਚੱਲੇ?'॥੫੫॥ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਪਾਯੋਂ। ਬਹੁਤ ਦਖਣ ਤੇ ਮਰਹਟੋ ਮੰਗਾਯੋ। 
ਚੋਰਘੋੜੀ” ਉਨ ਮੁਹਰੇ ਤੋਰੀ। ਤੁਮ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤੁਮ ਪਹਿ ਫੌਜ ਥੋੜੀ॥੫੬॥ 
ਸੁਨਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਹਟੇ ਪਿਛਾਂਹਿ। ਸੁਨੀ ਖਬਰ ਤੁਰਤ ਯਿਹ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 
ਕਹਜੋ, 'ਸਿੰਘ ਯਹ ਬਡੋ ਦਨਾਯੋ। ਰਖੀ ਦਿੱਲੀ ਐ ਮੁਲਕ ਬਚਾਯੋ'॥੫੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਓ, ਔ ਚਬੂਤਰਯੋਦ ਛਜਾਨੀਂ ਆਇ। 
ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਮੱਧ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ, ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁ ਆਇ॥੫੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਕੰਮ ਡੇਹਰਨ ਤੋਰਾ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਕੀਓ ਜੁ ਹੁਤੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ। 
ਜਹਾਂ ਮਾਤਾਂ ਥੀ ਦੋਉ ਰਹੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਹੜੇ ਕੀ ਤਹਿੰ ਬਨਵਈ॥੫੯॥ 
ਹੁਤੀ ਸਾਹਬ ਦਈ ਔ ਸੁੰਦੀ ਮਾਤ। ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਸਭ ਜਗ ਬਿਖਯਾਤ”। 
ਸਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਧ ਆਦ ਜਹੀਂ। ਜਮਨਾ ਢਿਗ” ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ ਤਰ ਤਹੀਂ॥੬੦॥ 
ਪੰਜਵੇਂ ਝੰਡੋਂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਹਿਂ ਬਹੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇ “ਮਧ ਬੰਗਲੇ ਅਹੇ। 
ਸੁਗਮ” ਭਾਂਤ ਪੰਜ ਡੇਹਰੇ ਭਏ। ਗੱਡ ਝੰਡੇ ਪੰਜ ਕੜਾਹ ਕਰ ਦਏ॥੬੧॥ 
ਹੁਤੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਗ੍ਹਾ ਦੋਊ। ਉੱਪਰ ਮਸੀਤ ਚਿਣ ਰਖੀ ਥੀ ਸੋਊ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਯੋ, 'ਮਸੀਤ "ਹੋਵੈ ਗੇਰ। ਤੋ ਡੇਹਰੋ ਬਨਾਵੈਂਗੇ ਫੇਰ'॥੬੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ੍ 

ਸਨ ਤਰਫਨ ਤਜਿ ਅਗ'ਲਗੀ ਗਿਰਨ ਮਸੀਤਨ ਨਾਇ”। 
ਗੇਰ ਮਸੀਤੈਂ ਕਿਮ ਜੀਏਂ, ਜਹਿਂ ਬੈਸ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇੰ॥੬੩॥ 

_₹ ਪੰਠ ਨੂੰ #਼ਲਰ ਕੀਤੇ /ਨੈਨਾਂ/ ੭ ਰੱਠ-ਘੱਤ? #ਸ਼ ਓਪਨ ਜਾਲੂਲ ਲੋਨ ਲਦਲ ਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ 

#ੜਰ /ਨਆਉੰਦਾ ਹੈ /ਏਸ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਜੱਰ-ੰਤਆ' ਕਾਹਦੇ ਹਨ? /ਵੇੋਂ ਆਨਾਝਰ-- 'ਚੱਰ ਘੰਤਆ 

ਮਨ ਤੌਰਯ?/ ੨ ਚਉਤਰ” ਕੰਤਵਾਲ ਦੀ ਕਲਾਂਹੇਠ/ 2 ਜ਼ਾਲਨਾਨਾਂ /ਫੋਲ ਨ &/ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਜ਼ਾਨੇ /ਵਚਾ 

ਕਾਫਾਂ/ਹੈਸਾ/ ੫ ਡੇਂਠੇਆਂ (ਗੁਰਦੁਅਮਰੇਆਂ- /ਨੈਲੋ /ਜੈੱਠੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾ ਜੈਂਤ ਅਮਣੇ ਸਨ) ਦਾ ਕੰਮ? 
੬ #ਤਾ ਸੱਦਾ ਜੰ ਅਤੇ ਆਤਾ ਸਾਂਹਝ ਏਵਾਂ ਜੰ/ ੭ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰ/ ੮ ਨੇ>/ ੯ ਸੰਨਲੇ /ਵਚ //ਲੋਲੇ ਹੁਣ 

ਠਾਠਦਆਰਾ ਕੰਨਲਾ ਸ਼ਾਂਹੇਲ 2ੰ?/ ੧੦ ਹਲੇ 2 ਸੱਠੇ 0 55 ਡੋਗਣਾਂ ਹੰਵੋਨਮ 9੭ ਨ# ਤੇ/ = ਝੰਠ 

ਕੀ/ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਮਿਲ ਸਭ ਤੁਰਕ ਗਏ ਸ਼ਾਹਿ ਕੋਲ। ਸਭੀ ਮੁਲਾਣੇ ਸਦ ਲਏ ਬੋਲ। 
ਭਯੋ ਕਾਫਰ ਕਹਿਂ , 'ਅਬ ਪਤਸ਼ਾਹਿ। ਆਖੇ ਮਸੀਤ ਦੁਏ ਦਿਹੋਂ ਗਿਰਾਇ॥੬੪॥ 
ਹਮ ਜੀਵਤ ਕਿਮ ਮਸੀਤ ਗਿਰਨ ਦੇਹਿਂ। ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਵਾਏ ਥੇਹ”'। 
ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ, 'ਤੁਮ ਅਗੈ ਨ ਕਹੀ। ਹਮ ਦਈ ਲਿਖਾਇ ਅਬ ਔਖੀ ਭਈ'॥੬੫॥ 
ਜੌ ਹਮ ਲਿਖਤ ਚਹੈਂ ਅਬ ਮੋੜੀ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਹੋ “ਜਾਇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੀ। 
ਡੇਰਾ ਪਾਉਗੁ ਚਕ ਹਮ ਦੇਸ਼ ਮਾਂਹਿ। ਹਮ ਕੌਲ ਕਸਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਹਿ॥੬੬॥ 
ਵਹਿ ਤੁਰਤ ਦੇਵੈ ਮੁਲਖ ਉਜਾੜ। ਕਯਾ ਜਾਣੈਂ ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਮਾਰ। 
ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਵੇਂ। ਦੁਊ ਜਹਾਨੋਂ ਹਮੈ ਗਵਾਵੇ'॥੬੭॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਯੋ ਤੌਰ ਤਬ, 'ਤੁਰਕ ਭਏ ਸੁ ਦੰਗੇਦਾਰ"। 
ਅਬ ਕਿਛ “ਮਸ਼ਟ ਸੁ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਲੈਯਨਗੇ ਸਵਾਰ'॥੬੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਪੰਥ ਬੁਲਾਯੋ। ਦਿੱਲੀ ਗਿਰਦੈ ਤੁਰਤ ਝਾਕੋ“ ਲਵਾਯੋ। 
ਜਿਨ ਜਿਨ ਥੀ ਬਹੁ ਹੁੱਜਤ ਕਰੀ। ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹੈਂ ਲੁੱਟਗੋ “ਤਿਸ ਘਰੀ॥੬੯॥ 
ਜੇ ਉਹ ਆਇ ਹੁਏ ਮਿੰਨਤਦਾਰ"। ਉਸ ਮੁਲਕੋਂ ਦਏ ਸਿੰਘ ਨਿਕਾਰ'। 
ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਸਭ ਅਰਥੀ” ਭਏ। ਲਿਖਾਇ ਸਭਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ॥੭੦॥ 

ਜਿਨ ਕੋ ਹੁਤੋ ਨ ਮੁਲਖ ਜਗੀਰ। ਉਨ ਦੈ ਦਰਬ ਕੀਏ ਤਾਬੈਗੀਰ”। 
ਕਿਸੈ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਿਚੇ ਭਿੜਾਇ। ਕਿਸੈ ਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇਹ ਛੁਡਾਇ॥। ੭੧॥ 
ਪਾੜ ਝੀੜ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਏ। ਹੱਥ ਸਭਨ ਕੇ ਲਿਖਾਇ ਕਟ ਲਏ। 
ਕਿਸੈ ਖੁਹਾਇ”” ਕਿਸ ਦਿਵਾਵੈ ਜਗੀਰ। ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਈ ਇਸ ਤਤਬੀਰ॥੭੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਉਨ “ਦਲਿਖਤੈਂ ਥੀ ਲਿਖੀ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਇਕ ਥਾਂ ਕੀਨ। 
ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਦਿਵਾਨ ਹਥ, ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੈ ਧਰ ਦੀਨ॥੭੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦੇਖ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਯੋ। 'ਹਮੈਂ ਕਾਫਰ ਸਿੰਘ ਇਕਲੋ ਨ ਕੀਓ। 
$ ਫੜ ਝਰਕਾਦ/ ੭ ਸੱਨੰੱ ਟੁੱਟ ਸਾਵੋਗੰ/ 2 ਕੰਤ ਝਚਨਾਂ 2 /ਇਕਰਾਲ਼ਾਂ ਤ/ 5 ਅਨਟ ਆਰਠਨਾ- ਲੱਖ 

ਰਾਹਣਾ ਸਾਨ ਹੱਣਾ/ ੫ ਝਕਾ ਕੇ ਢੰਗ /ਨਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ/ ੬ ਟਲੀਲਿਲਾਜੀ ਅਤੀ ਤਰਕ /ਵਤਰਕ/ 

੭ ਓਸੇ ਅਤੀ ਇਸੇ ਵੇਲ ੮ ਨਿਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋ/ ੯ /ਨੈਕਾਲ ਕੱਢ /ਇੱਤ/ ੧2 ਅਤਲਲੀ ਹਾਲਤ 

੭€/ 55 ਤਾਕੌਦਾਰ %7ਨ? 5੨ ਲੰਹ ਲਈ/ 9= /ਲੋਖਤਾਂ /ਨਲਆਂ ਅਨ) “ਦਨੌਵਾਨ-ਟਗਾ ਕਮਆਉਂਣ 

ਵਾ ਫਨਲ/ 
ਲਗ ਨਾਸਾਲ ਲਾ 
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ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਬਹੁ ਮਿਲਵਾਏ। ਅਬ ਤੁਰਤ ਦੇਵੋ ਜਾਇ ਗਿਰਾਏ'॥੭੪॥ 
ਯੌ ਲਿਖਵਾਇ ਦਿਵਾਨ ਲਿਆਯੋ। ਸਭ ਦਲ ਕੋ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਯੋ। 
'ਦਿਓ ਮਸੀਤ ਅਬ ਬਡੀ ਗਿਰਾਇ। ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂਹਿ"॥੭੫॥ 
ਸੁਨ ਯਹ ਬਾਤ ਹਲਕਾਰੇ ਧਾਇ। ਮੁੰਗਲੀ ਮੋਖ ਐਂ ਕੁਹਾੜੇ ਫੜ ਆਇ। 
“ਕਹੀ ਕੁਦਾਲ ਬਹੁ ਹਥੋੜੇ ਮੰਗਵਾਇ। ਭੰਨਨ ਪੱਟਨ ਸਭ ਲਾਗੇ ਜਾਇ॥ ੭੬॥ 
ਹੁਤ ਪਥਰਨ ਬਹੁ ਚੂਨੇਦ ਧਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਇੱਟ “ਦਈ ਡਾਰੀ। 
ਪਹਿਰ ਦੋਇਕ ਮੈਂ ਸੋ ਦਈ ਢਾਇ। ਐਸੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਜ਼ਾਇ॥੭੭॥ 

ਦਰਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇਹ ਜਹਿਂ, ਹੁਤੀ ਥੀ ਦਾਧੀ“ ਨੌਰ£। 
ਡਿਹਰੋ ਛੇਵੇਂ ਤਹਿ ਰਚਯੋ, ਝੰਡੋ ਗਡਯੋ “ਕਰ ਧੌੜ॥੭੮॥ 
ਕਰ ਕੜਾਹ ਤਹਿੰ ਸਿੰਘਨ ਬਹੁ, ਲਜਾਇ ਕਰ ਦੀਓ ਵਰਤਾਇ। 
ਤੁਰਕਨ ਘਰ ਸੋਗੋਂ- ਭਯੋ, ਐ ਸਿੰਘਨ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇ॥੭੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਹਸੋ ਸੱਤਵੇਂ “ਸੀਸ ਸੁ ਗੰਜ। ਹੁਤੀ ਨੌਰ ਥੀ ਤਹਿ ਅਤਿ ਰੰਜ”। 
ਇਕ ਵਲ ਖੂਹੀ ਇਕ ਵਲ ਮਸੀਤ। ਨਹਿੰ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ ਕੀਤ'"॥੮੦॥ 
ਤੌ ਇਕ ਉਹਾਂ ਥੀ ਮਾਸ਼ਕਨ ਪੁਰਾਨੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਦ ਪੁਛੀ ਸਿਆਨੀ। _ 
ਉਨੇ ਕਹੀ 'ਹਮ ਪਤਾ ਬਤਾਈਂ। ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਈਹਾਂ ਚੌਂਕੀ ਡਸਾਈ"॥੮੧॥ 
ਮਸੀਤ ਕੰਧ ਤਹਿਂ ਉਪਰ ਚੌਥਾਈ। ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਤੇਗ ਲਗਵਾਈ। 
“ਪੂਰਬ ਵਲ ਥੇ ਮੁਖ ਕਰ ਬਹੇ। ਲਗੀ ਤੇਗ ਸਿਰ ਅਗੈ ਗਿਰ ਅਏ॥੮੨॥ 
ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਨ ਬਹੁ ਆਏ। "ਹਮ ਪਿਤ ਹੁਤ ਤਹਿਂ ਮਸ਼ਕ ਭੁਵਾਏ। 
ਸੁਨ ਭੁਜੰਗੀ ਤੁਰਤ ਚਲੇ ਢਹਾਵਨ। ਸੁਨ ਦੰਗੋ ਭਯੋ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਆਵਨ॥੮੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀ, 'ਤੁਮ ਅਬ ਥੰਮ੍ਹ", ਹਮ ਆਵੈਂ ਕਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। 
ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖੋਂ ਤਿਮ ਕਰੇਂ, ਕਿਮ ਕਹੈਂ ਬ੍ਰਿਥੋਂ“ ਅਬ ਬੋਲ'॥੮੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਾਤ# ਭਈ ਤੌ ਅਯੋ ਵਜ਼ੀਰ। ਆਇ ਸਿੰਘ ਪੈ ਕਰੀ ਤਤਬੀਰ। 
9 /ਵੇਚ/ ੭ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਲਲੰ/ ਤੇ ਦਨੇ ਗੱਚ/ ੬ ਸੱਟ /ਇੱਤੰ/ ੫ ਸਸਕਾਰ ਕੱਤਾ.ੰ/ ੬ ਥਾਂ ਤ/ .੭ ਹੱਲਾ 
ਕੱਠੇ ਕ/ ੮ ਅੱਠ, ਅੱਕ/ ੯ ਠੁਰਦੁਆਨਾ ਸੱਸ ਗੱਸ/ ੧੦ ਸੰਟਠ ਵਾੰਚਤ/ 55 /ਕੈੱਥੋ/ ੧2 ਡਾਹਾੀ ਨ 

ਭਹਾਣਾ/ 5= ਸਾਡਾ (ਆਸ਼ਕਨ ਦਾ) /#ਤਾ ਓੱਲੋ ਮਸਕਾਂ ਭਰਦਾ ਸੱਭ ੧੪ ਠਾਹਰੰ/ 5੫ ਕੋਅਰਲ, ਅੰਵਾਲੰ? 

੧੬ ਪਤਾ ਕਦ; ਸਵੇਰ (ਹੱਠ£/ " ਸ਼ਗੀਦੀਸੇੱ ਗੁਰੂ ਤੰਨਾ ਲਹਾਦਰਾ 7ਨੀ ਮੁਖ ਰਲਾ (ਚੜ੍ਹਦੇ? ਵੱਲ ਕਰ ਕੰ 
ਚੱਕਾ ਤੇ ਸਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ /ਡੱਨਾ 
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ਕਿਛਕ ਮਸੀਤ ਕੀ ਪਿਛਵਾੜੀ ਤੁੜਾਈ। ਕਿਛਕ ਅਗਜੋਂ ਭੀ ਰਖੀ ਬਨਾਈ॥੮੫॥ 
ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਲਯੋ ਦੇਹਰੋ ਚਿਣਾਇ। ਸਤਮੋਂ ਝੰਡੋ ਇਮ ਦੀਓ ਝੁਲਾਇ। 
ਬਜਾਇ ਨਗਾਰੇ ਕੜਾਹੁ ਕਰਾਏ। ਸਿਖ ਪਰਸੰਨ ਚੁਤਰਫੋਂ ਆਏ॥੮੬॥ 
ਸੁਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਮ "ਗਢ ਮਾਰਾ। ਰਹੂਗੁ ਪ੍ਰਿਥੀ ਉਸ ਨਾਮ ਉਜਾਰਾ”। 
ਐਸੀ ਕਰੀ ਉਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਪਾਊ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰ॥੮੭॥ 

ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਖੀ 
(ਹਮਰੈ ਪੰਥ ਮੱਧ ਹੈ ਯਹਿ ਆਣ”। ਨਹਿ ਸਿਰ ਧਰਨੋ ਹਥ ਤੁਰਕਨ ਜਾਣ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਕੀ, ਔਰ ਭੀ ਦਿਉਂ ਸੁਨਾਇ। 
ਸੁ ਜੈਸੁ ਪਤਿਸ਼ਾਹੈ ਸੋ ਮਿਲਯੋ, ਔਐ ਕਰ ਲੁਟ ਦਈ ਦਿਖਾਇ॥੧॥ 
ਜਬ ਪੰਥ ਆਵੈ ਵਲ ਦਿਲੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ “ਦਏ ਮੁੜਾਇ। 
ਤੋਫੋਂ' ਤੁਫਾਇਤ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿ, ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਤੋਂ ਦਏ ਘਲਵਾਇ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਸ਼ਾਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਇਕ ਦਿਨ ਅਈ। 'ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ਸਿੰਘ ਕਬ ਭਈ। 
ਜੋ ਮੋਹਿ ਅੰਬੀਰ” ਸਿੰਘ ਪਹਿ ਜਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਉਸ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵੈ'॥੩॥ 
ਵਜ਼ੀਰ ਘੱਲਯੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਵਣ। 'ਜਿਮ ਆਵੈ ਤਿਮ ਕਰੋਂ ਲਿਆਵਣ'। 
ਆਇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀ ਤਿਮ ਬਾਤ। 'ਸੱਦਸੋ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ'॥੪॥ 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਯੋ ਵਜੀਰੈ ਸੁਨਾਇ। '?ਹਮ ਕਠਨ ਕਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਮਿਲਤ ਹੈਂ ਹਥ ਬੰਧ ਦੋਇ। ਕਰ ਹੈਂ ਕੁਨਸੋ- ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੋਇ॥੫॥ 
ਨਹਿਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਊ ਸਾਥ ਲਿਜਾਵੈ। ਹਮ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨ ਪੈਰ ਉਠਾਵੈਂ। 
ਹਮਰੈ ਪੰਥ ਮੱਧ ਹੈ ਯਹਿ ਆਣ। ਨਹਿ ਸਿਰ ਧਰਨੋ ਹਥ ਤੁਰਕਨ ਜਾਣ॥੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ ਰ 

੯ਔ ਏਕਲ ਹਮ ਕਯਾ ਦੇਖਣੇ, ਹਮ ਦੇਖਣ ਖੂਬ ਸਿਪਾਹਿ। 
ਇਮ ਕਰ ਹਮਰੀ ਨਹਿ ਬਨੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੭॥ 

5 /ਕਲ੍ਹਾ ਛਤਾਂਹ ਕੱਤਾ/ > ਨੱਨਿਆਨਾ ਦਮਕਦਾ/ = ਕਸ% ਸੱਠ/ # ਨੜਫਾ ਏੰਣ/ ੫ (ਛਾ? ਤਹਫਾ 

ੜਹਾ/ਇਫ-ਤੱਹਣ ਸੌਗਾਤ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਡੋਟਾ/ ੬ %ਆੰੱਨ; ਰਕਨ; ਇੰਚ ਆਸਕਾਨੀ/ ੭ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

/#ਲਣਾ ਅੱਖਾ / ੮ ਡਕ ਕੇ ਸਲਆ ਫਰਲਾੀ ਸ਼ਲਮ (ਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ)/ ੯ ਸਾਡਾ /ਇਲੱਲੇਆਂ ਦਾ ਕਾ 

ਦੇਖਣਾ 2 ਨਾਤਾ ਫੱਜ ਨੂੰ ਵੇ8ੋ/ 



੫੬੦ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਐ ਫੌਜ ਹਮਾਰੀ ਹੈ "ਹੱਠ ਵਾਰੀ। ਮਤ ਕਰ ਜਾਵੈ ਸੋਊ ਖਵਾਰੀ। 
ਇਤੀ ਬਾਤ ਜੌ ਹੁਇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵਗੁ ਜ਼ਰੂਰ'॥੮॥ 
ਜਾਇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਭ ਸ਼ਾਹਿ ਸੁਨਾਈ। ਘੜੀ ਕੁ ਸੋਚ ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਭੀ ਆਈ। 
ਫੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਖ ਦੀਓ ਫੁਰਮਾਈ। 'ਜਿਮ ਆਖੈ ਤਿਮ ਲੇਹੁ ਬਣਾਈ॥੯॥ 
ਹਮ ਦੇ “ਨਗਾਰੇ ਉਸ ਸੁਤਰੀ ਅਸਪੀ। ਦੈ ਮਹੀਮਰਾਤਬਾ ਸੰਗ ਸਭ ਵਸਬੀ?। 
ਸਾਥ ਲਿਆਵੋ ਉਸ ਫੌਜ ਬਿਚਾਰੀ। ਗਲੀ ਕੂਚੈ ਕਿਸ ਕਰੈ ਨ ਖ੍ਹਾਰੀਂ॥੧੦॥ 
ਰਾਮ ਦਜਾਲ ਸਦ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਯੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋ ਦਿਨ ਟਿਕਵਾਯੋ। 
ਔਰ ਬਾਤ ਵਹੁ ਆਯੋ ਸੁਨਾਇ। 'ਉਸ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਕੋਊ ਕਸਾਈ" ਨ ਪਾਇ॥੧੧॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਾਰ ਹੈਂ, ਮਤ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਇ।' 
ਪਾਦਿਨ ਨਹਿੰ ਆਵੇਂ ਬਜਾਰ ਮੱਧ', ਸ਼ਾਹਿ ਹੋਕੋ ਦਯੋ ਫਿਰਾਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਆਇ ਰਾਮ ਦਜਾਲ ਸਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਯੋ। ਲੈਨ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤੇ ਆਯੋ। 
ਕਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਇ। 'ਜਿਮ ਮਨ ਮਾਨੈ ਤਿਮ ਚੜ੍ਹਿਓ ਧਾਇ ॥੧੩॥ 
ਤੌ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਥੋੜੀਓ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਸੱਦ ਸੁਦਾਰ ਸਭ ਲਏ ਸਮਝਾਈ। 
ਤੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਦਈ ਤੁਰਾਈ”। ਮੁਹਰੇ ਨਕੀਬ” ਥੋਂ ਬੋਲਤੋ ਜਾਈ॥੧੪॥ 
ਔਰ ਹਲਕਾਰੇ ਚੋਬਦਾਰ ਘਨੇ। ਅਗੈ ਅਗੈ ਸਿੰਘ ਸੋਊ ਜਾਇੰ ਭਨੇ। 
“ਅਤ ਪਤ ਥਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਜੈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਰਿਸ਼ਮ ਬਿਰਾਜੈ॥੧੫॥ 
ਅਗੈ ਭੱਟ ਬਿਰਦਾਵਲ” ਪੜ੍ਹਤੇ ਜਾਹਿਂ। ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ ਕੀ ਮਹਿਮਾ] ਮਾਂਹਿ। 

ਰਤਲੰ/ # ਆਣ ਵ/ਡਿਆਣੀਆਂ /(%? ਵਸਫ= ਗਣ; ਭਲ?/ ੫ ਛਾਦਲਾਟ ਨੰ ਹੱਕਾ /ਛਰਵਾ /ਦੱਤਾ /ਕ 

ਓਸ /ਦਨ ਕਸਾਈ ਯਾਜ਼ਾਨਾਂ /ਵੇਚ ਨਾ ਆਈਣ/ ੬ ਪਤਾ ਕਾਲ ਸਵਰ ਫੌਲੋ/ ੭ ਤਨ /ਇੱਤ/ ੮ /%2 

ਨਕਾਸ ('ਨਕਕਲਾ=ਆਵਾਲ਼) ਲਾਦਲਾਹ ਲੀੰਸ਼ਵਾਲਾੰ ਟੇ “ਹਠ ਆਵਾਲ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ- ਠਾਟਸ਼ਾਹ ਸਲਮਤ 

ਆ ਰਹੈ' ਹੈੱ' ਕਾਂਹਣ ਵਾਲਾ /ਟਕ& 'ਸੋਲਤ ਸਾਝ ਨਕਲ #ਗਾਨਾਂ-ਨ5:// ੯ (ਸੰ? ਆਤਪੜੁ- 

#ਤ੫/' (5੫) ਤੱ ਬਚਾਉੰਣ ਵਾਲ਼; ਛਤ੍ਹ” ਰਾਜਨ /ਦੈਂਨੂ- ਵੱਡਾ ਛਤੂ ਜੋ ਰਹੇ ਲਾਂ ਝਾਦਲ਼ਾਹਾ ਦੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾਲ 

ਓਸ ਦੇਆਨ ਘਰ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲਈਂ ਨੱਖ਼ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੰ ਛਤੁ-ਸ਼ਰਦਾਦ ਓਸ ਦੀ ਰਕਾਲ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ 

9 /ਟਕ' ' ਅਤ ੫ਤ' ਕਹਿ ਸੰਨ ਦੁਰਯ- ਵਾਚਤੁ// 5੦ /ਲਰਦਾਵ/ਲ -6੫ਨ; ਸਨ ਦਾ ਵਰਣਨ; 

(/ਲਰਦ? ਰਾ/ੰਜੇਆਂ ਲਾਟਲ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਲ਼ੇ ਘਨ, #%ਸ਼ਵਾ ਸਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨਹਾਂ ਟੇ ਅੱਨੇ-ਅੱਨੇਂ ਕਵੀ ਸਨ; 

ਚਲਦਾਰ ਆਮਦ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾ ਸਸ਼ ਤੇ ਆਹਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ/ “ਨ& ਨਉੰ-ਗੱਤਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਸਨ; 

ਓਹ ਕਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਕਲ ਤਕ ਨਹੀੱ ਸਨ ਵੇਖਣਾ ਦਾਨੁੰਦੇ/ 7 ਆਠਰ :- ਲੇ ਹੰ ਲਊ... 7 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੬੧ 

ਤੁਰਯੋ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ "ਫੀਲ ਅੰਬਾਰੀ। ਹਿਲੈ ਚੌਰ” ਗੋਲ ਝਿਲਮਿਲਕਾਰੀ॥੧੬॥ 
ਓਘ੍ਰੋੜੇ ਕੋਤਲ ਅਗੇ ਤੁਰਾਏ। ਜਿਸੀ ਤੌਰ ਸਿੰਘ ਦਲੈ“ ਰਖਾਏ। ...॥੧੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਇਸੀ ਤੌਰ ਜਾਇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਬਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਪਾਸ। 
ਬਜੀਰ ਸੁ ਅਗਜੋਂ ਸ਼ਾਹ ਘਲਯੋ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਖਾਸ॥੧੮॥ 

ਰ੍ ਰ ਚੌਪਈ॥ 

ਤਹਿਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਯੋ ਹਸਤੀ? ਛੋਰੇ₹। ਤੌ ਚੜ੍ਹ ਤੁਰਯੋ ਨਿਜ ਖਾਸ ਘੋਰੇ'। 
ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਇ ਵੜੇ ਮੱਧ ਕਿਲ੍ਹੇ। ਹੁਤੇ ਜਨਕ” ਥੇ ਅਗੇ ਰਲ ਮਿਲੇ॥੧੯॥ 
ਦੁਇ'' ਨੇੜੈ ਲਏ ਵਜੀਰ ਖੜਾਇ। "ਭਲੀ ਨੌਰ ਲੀਓ ਸਿੰਘ ਉਤਰਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥ ਸੁਦਾਰ ਲਏ ਕਈ। ਦੁਲਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਜੁਈ"॥੨੦॥ 
ਔਰ ਫੌਜ ਰਖਿ ਚੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਪੰਜ ਸਤ ਸੁਦਾਰ ਲਏ ਉਤਰਾਈ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤੁ ਤਹਿ ਕਸੇ ਕਸਏ। ਬੇਸ਼ਕ” ਸ਼ਾਹਿ ਵਲ ਤੁਰਤੇ ਗਏ॥੨੧॥ 
ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਖੂਬ ਲਾਈ ਕਚਹਿਰੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬੈਠੇ "ਨਿਜ ਨਿਜ ਠਹਿਰੀ। 
ਤਹਿੰ ਹਿੰਦੂਅਨ” ਸ਼ਾਹਿ ਇਮ ਫੁਰਮਾਯੋ। 'ਅੱਗੈ ਸਿੰਘਨ ਤੁਮ ਫਤ੍ਰੇ ਬੁਲਾਯੋ॥੨੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਦੁਲਚੈ ਸਿੰਘ ਆਖਿਓ, ਰਾਮ ਦਾਲ ਸਮੁਝਾਇ। 
'ਤੂੰ ਤੋ ਆਪਨ ਵੱਲ ਤੇ, '“ਕੁੰਨਸੋ ਕਰਤੋ ਜਾਇ'॥੨੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਸਿਰਦਾਰਨ ਲਈ। ਚਲੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੈ ਪਈ। 
ਇਕ ਵਲ ਰਾਮ ਦਯਾਲ ਦੂਈ ਵਲ ਵਜੀਰ। ਕਰਤ ਕੁੰਨਸ ਤੁਰੇ "ਅਪਨ ਤਤਬੀਰ॥੨੪॥ 
ਉਤ ਵਲ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰ ਫਤ੍ਰੇ ਬੁਲਾਵੈਂ। ਉਚੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਅਗਜੋਂ ਮਨਾਵੈ। 
ਰਾਮ ਦਯਾਲ ਕੁੰਨਸ ਜਾਇ ਕਰੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੋਂ ਗੁਰ" ਫੜ੍ਹੇ ਉਚਰੀ॥੨੫॥ 

$ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੱਦੇ ਇਪਰ /ਫੰਲਿ=ਹਾਕ: ਅਲਾਰ=#ਮਾਰ-ਹੱਦਾ// 2 ਦਵਰ/ ੨ /ਤਣਮਲ ਕਰਦਾ; 
ਦਮਕਦਾ /ਨੈਸਕਦਾ/ ੭ ਸਾਸ-ਕਾਸ &ਤ-ਸਵਾਨ ਅੰਨੋ-ਅੱਨੋਂ ਤੱਠ/ ੪ ਟਲ /ਵਚ/ ੬ ਸਵਾਲਤ/ -੭ ਹਾਕ 

੮ ਛੱਡ ਕ/ ੯ ਘੰਡੇ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਘ> ਤੇ ਝੜ ਕ?/ 9੭ ਜਾਣੋ ਵੇਂ /ਏਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹਾੰ 
ਸਾਣਦੇ ਸਨ) 55 (7) ਦੱ ਲਈ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲ&/ 5੭ ਲਗਾਂ ਸਦਰ ਥਾਂ/ ੧= ਜੰ/ 96 /ਹੋਨਾਂ /ਕੈਸ਼ੇ ਅੱਕ- 

੭5 /ਨੈਨਾਂ ਨੱਕ-ਟੱਕਾ ਲਾਂ ਸੰਕੱਚ ਦੇ/ 5੫ ਆਪਣਾਂ ਆਘਣਾਂ ਸਾਂ ਤ)/ ੬ /ਹੰਦੂਆਂ ਨੂੰ/ 57 ਝਕਾ-ਝਕਾ ਕਾ 
#ਲਆਾਂ ਕਰਨ .ਣਰਲਾੰ ਸ਼ਲਨ/ 9੮ %ਪਣੇ ਫੰਨ ਸਿਨ/ “ਨ ਲ&ਲ ,ਨ8% ਲਾਂ ਨੇ ਝਾਦਸ਼ਾਹ ਈਂ 

ਕਚਾਂਹਨਾਂ /ਦਜ਼ (ਇਰਝਾਰ /ਵੇਲ)? ਵਾਂ ਆਪਣਾਂ /ਨੱਨੀੰਂ ਆਨਲਾਦਾ ਕਾ/ਇਮ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੀ ਆਦਾਲ਼/ਲਿਹਾਲ 

ਦਾ ਆਲ਼ਣ ਨਹਾ ਕੱਤ; /ਨੈੱਪਾਂ ਦੀ ਦਤੂਤਨ ਦਾ /ਓੰਨੂੰ 



੫੬੨ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪੁਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੇਖ ਸ਼ਾਹੁ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਭਯੋ, ਸੱਦ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀ ਸਮਝਾਇ। 
'ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਤੁਮ ਦਯੋ, ਔਰ ਅਮੀਰੈ ਤੇ ਦਿਵਾਇ॥੨੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ 

“ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੇ ਕਮਾਨ ਦਿਵਾਈ। ਲਈ “ਸ਼ਾਹਿ ਦੁਇ ਹੱਥ ਉਠਾਈ। 
ਸ਼ਾਹਿ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਵਲ ਕਰਯੋ। ਪਰ ਸਨਮੁਖ” ਸਿੰਘ ਅਗੈ ਬਹਿ ਰਹਯੋ॥੨੭॥ 
ਖੋਰ ਖਰੀਅਤ ਬਹੁ ਪੁਛੀ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। ਕਰੀ ਗੱਲੋਂ ਜੋਊ ਦੋਸਤੀ ਰਾਹਿ। 
ਔਰ ਸੁਦਾਰਨ ਕੋ ਦਿਵਾਈ ਕਮਾਨ। ਦਿਵਾਇ ਕੁਰਸੀ ਦੀਯੋ ਬਹੁ ਮਾਨ॥੨੮॥ 

ਰ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਾਤ ਸਭ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ “ਬਢ ਜਾਇ। 
ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਾਤਬ“ ਬਹੁ ਬਡੋ, ਸੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੨੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਦਯੋ ਹਾਥੀ ਬਡ ਅੰਬਾਰੀਂ ਪਾਇ। “ਸ਼ੁਤਰੀ ਅਸਬੀ ਦਈ ਇਹਾਂ ਬਜਾਇ। 
ਔਰ ਤੌਫੋਂ- ਤੁਫਾਇਤ ਔ ਸਿਰੋਪਾਇ। ਸਾਥ ਸੁਦਾਰਨ ਖੂਬ ਲਈ ਪਾਇ॥੩੦॥ 
ਮੋਤੀਮਾਲ ਬਡ ਜਹਰਾਹਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਦਏ "ਬਡ ਮਨਸਬਦਾਰੀ। 
ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਕੋ ਸਕੈ ਗਿਨਾਇ। ਇਤ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਤ ਘਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ॥੩੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਕਰਤ ਵਿਦਾ ਸ਼ਾਹਿ ਇਮ; ਕਹੀ, 'ਇਮ ਹਮ ਹਵਸ”! ਰਹਾਇ। 
ਸਿੰਘ ਲੁਟੇਰੇ ਜਗ ਕਹੈ, ਹਮ ਲੁਟਤੇ ਦੇਖੇ ਨਾਂਹਿ'॥੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸ ਕਹੀ ਅਗੋਂ ਬਾਤ। 'ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੈਂ ਤੁਮਹਿ ਪੁਭਾਤ। 
ਯਹ ਜੋ ਖੇਤ ਪੰਨਨ”” ਕੋ ਪਾਰ'₹। ਇਨ ਕੀ ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਰ॥੩੩॥ 
ਦਾਮ ਇਨ ਕੈ ਕ੍ਰਿਸਾਨਨ ਦੀਏ ਜਾਹਿੰ। ਹੋਗ ਬਡੋਂ ਤਮਾਸ਼ੋ ਜਮਨਾ ਮਾਂਹਿ। 
ਜਬ ਚਾਹੋ ਤਬ ਲਿਓ ਬੁਲਾਇ। ਸਿੰਘ ਹੋਲੀ ਸੀ ਕਰ 'ਦੇਹਿਂ ਦਿਖਾਇ॥੩੪॥ 

9 ਨ ਲ&ੰਲ/ਨਘ ਲਾ ਨੂੰ ਕਮਨ (ਨਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ) ਵਵਾਣੀ ਅਭੀ ਵਾਣ ਆਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੰਜ 
ਕਲੋਂ/ ੨ ਲਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰ ਵਾ ਟੱਵੇ' ਹੱਲ ਓੱਤਾਂਹ ਝੁੱਕੰ/ 2 ਸਮੂਣੰ/ # ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹ/ ੫ ਅਰਤੜਾ; ਰਤਲ 

੫ਦਵਾ /(%? ਮਰਤਲਹ' ਦਾ ਲਹ ਵਜ਼ਨ ਮਰਾਤਲ?/ ੬ ਆਆਨ- ਹੱਦੋ ਆਂਹਤ/ .੭ ਉਨਾਂ ਤੇ ਘਂਤਆਂ ਤੇ 

#ੰੱਦੇ ਨਗਾਨੇ ਵਜਾ /€ੱ2/ ੮ (%2 ਤਹਫਾ ਤਹ/ਇਣ ।'ਤਹਫਾ' ਟਾ ਝਹ ਵਜ਼ਨ ਤਹਾ/ਇਣ), ਸੰਨਾਤਾਂ 

ਭਟਾਵਾਂ/ ੯ ਮਾਲਾ (ਮੱਤੰਆਂ ਦੀ)/ 5੦ ਓਇੱਚਾ ਰਤਲਾ ਫੱਡਾੰ ਦਵਾ) 59 ਖਾ/ਹਿਲ /ਏੱਛਾ/ ੧੭ ਘਨ 

ਗੀਨੇਆਾਂ ਦਾ/ $= ਦਾੰਰਆ ਜਮਨਾ ਤੱ ਮਾਨ ਨੈ ਲੱ/ 56 /ਵਖਾਲ /ਇਇ /ਇਖਾਓ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੬੩ 

ਸੋਊ ਪ੍ਰਾਤ" ਸਿੰਘ ਘਲੇ ਬੁਲਾਇ। 'ਢਲੇ ਦਿਵਸ' ਕਹਯੋ, 'ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਆਇੰ'। 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਜਾਵੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਢਿਗ ਆਇ ਬੈਠੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚੂਰ”॥੩੫॥ 
ਸੁਨਤ ਸਿੰਘਨ ਦਿਲਸ਼ਾਦੀਦ ਹੋਈ। “ਉਇ ਉਸ ਆਗੈ ਵੈ ਉਸ ਅਗੇ ਚਹੈ ਹੋਈ। 
ਢਲੇ ਦਿਵਸ ਸਿੰਘ ਕੀਓ ਨਗਾਰੋਂ। ਤੁਰਯੋ ਡੇਰੋ ਸਭ ਲੁੱਟਨਵਾਰੋ॥੩੬॥ 
ਕਿਸ ਹਥ ਦਾਤੀ ਕਿਛ ਛੁਰੀ ਕਟਾਰੀ। ਕਿਸੈ ਕਰਦ ਕਿਨ ਤਲਵਾਰਹਿ ਧਾਰੀ। 
ਕਰਤ ਲੁੱਟ ਥੇ ਜਿਮ ਦਲ ਨਿੱਤ। ਰਲ ਮਿਲ ਲੁੱਟਨ ਆਇ ਹੁਏ ਮਿੱਤ'॥੩੭॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਾਮ ਦਯਾਲ ਜਾਇ ਸ਼ਾਹ ਪੈ, ਕਹਿ ਊਚੈ ਦਯੋ ਬਹਾਇ। 
“ਤੌ ਲੌ ਲੁੱਟਨਵਾਰ ਲੈ, ਖੜਤਯੋ ਸੁੱਖੂ ਸਿੰਘ ਜਾਇ॥੩੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸ਼ਾਹਿ ਕਹੀ, 'ਅਬ ਹੱਲਾ ਕਰਾਯੋ। ਅਪਨ ਵਰ੍ਹਾ ਸੋਂ ਲੁੱਟ ਦਿਖਾਯੋ'। 
ਤੋ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। "ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੋ ਵੈ ਬਹੁ ਲਜਾਏ॥੩੯॥ 
ਕੁੱਦ ਵੜੇ ਵੈ ਮੱਧ ਦਰਿਆਇ। ਕੋਈ ਤਰੈ ਕੋਈ ਗੋਤੋ ਖਾਇ। 
ਕਈ ਮੁੜ ਖੜੇ ਕੋਈ ਰੁੜ੍ਹਤੇ ਜਾਇੰ। ਕਿਸ ਸਿਰ ਪੱਗ ਰਹੀ ਔ ਰੁੜ੍ਹੀ ਬਹੀਂ” ਜਾਇ॥੪੦॥ 
ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ। ਕਈ ਖੜੇ ਕਈ ਮੱਧ ਭਏ ਖੁਆਰ। 
ਕਈ ਪੋਨੇ” ਲੈ ਮੁੜ ਭੀ ਆਏ। ਉਨ ਕੋ ਖੋਸ”” ਕਈ ਰਸਤਜੋਂ ਲੈ ਧਾਏ॥੪੧॥ 
ਵਹਿ ਉਸ ਕੋ ਵਹਿ ਉਸੈ ਧਕਾਵੈ। ਵਹਿ ਉਸ ਦਾੜ੍ਹਹਿ'₹, ਵਹਿ ਪੱਗ ਹਥ ਪਾਵੈ। 
ਦੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਬਹੈ ਔ 'ਲਿਟ ਲਿਟ ਪਰੈ॥੪੨॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਹਸਤੀ“ ਘੋੜੇ ਉਠ ਬਡ, ਜੋ ਉਤ ਤੇ ਲਦ ਲਯਾਹਿੰ। 
ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੈ ਉਨ੍ਹੋਂ ਕੌ, ਲੁੱਟੈਂ ਔਰ ਸੁ ਖਾਹਿੰ॥੪੩॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਈ ਨਠੇ ਜਾਹਿਂ ਪਗਨ' ਲੁਹਾਇ। ਕਈ ਨਠੇ ਜਾਹਿ “ਗੁੜਬੁਤੈ ਖਾਇ। ' 
ਇਕਲੈ ਨੱਨੈ ਮੁੜ ਪਿਛਾ ਨ ਤਕਾਵੈਂ। ਇਕ ਰਲ ਮਿਲ ਘੁਲ ਤਿਹ "ਠੇਕੇ ਲਗਾਵੈਂ॥੪੪॥ 

6 ਪਾਤਾਕਾਲ ਸ਼ਵੇਰ/ ੭ ਇੰਦੀ/ = (ਛਾ) /ਇਲ ਦੱ #ਨ ਪਨੀਤਾ/ ੬ ਲੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਟ/ ੫ /ਨੱਤਨ, 

ਏੱਨਤ ਝਣ ਕੰ (/ਏਹ ਨਕਲੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ /ਨਸ %?/ ੬ ਤਦ ਤਕ; ਓਸ ਸਮੈ ਤਕ/ .੭” (%:? ਵਜ਼ਾਆ 
ਤਰ-ਤਰੱਸਾ/ ੮ ਮਦ ਠੱ&ੇ ਹਰ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਆਦਆੰ। ੬ /ਵੋਚ/ 5੦ ਵਾਦੀ (ਜਾਂਦੀ ਨ/ 59 ਪੰਨੇ 

ਕਨੰ/ 92 ੰਹ ਕ/ 5 ਟਾਦ੍ਹਾੰ ਨੂੰ/ 35 ਲੱਟਪੰਟ ਹੁੰਦਾ) 9੫ ਹਾਨੀ % ਪਨਤਆ!/ $2 ਗੱਤੇ ਵਾਟ/ 
9੮ ਥੱ4ੜ ਮਾਨੈ, ਠੰਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਨ' ਹੱ ਆਨ ਕੇ ਛਾਪ ਲਾ ਏਦ/ ?ਨੈੱਘ ਫੱਲ ਏੋ /ਨੈਪਾਹਾੀੰ /ਏਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
#ਨੀ (#ਹਨ) ਹੱਣਾ ਝਾਹੁੰਦੋ ਸਨ? 



ਸੋਰਠਾ॥ 

ਗੌਹਰ ਅਲੀ" ਪਤਿਸ਼ਾਹ, ਭਯੋ ਪੁਸੰਨ ਦਿਖ ਪੰਥ ਲੂਟ। 
ਜਿਮ ਬਵਰੋਂ” ਸਾਂਗ ਕਰਾਇ, ਆਪ ਫੂਕ ਆਪੇ ਹਸੇ॥੪੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਐਸੀ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਸੋਂ, ਸਿੰਘ ਰਹਯੋ ਸੁ ਕਿਤਨਕ ਸਾਲ। 
ਲਏ ਪੈਸੇ ਔਰ ਦੇਸ ਤੇ, ਰਲਵਾਇ ਮਰਹਟੇ ਨਾਲ॥੪੬॥ 
ਠਾਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹਾਹਿ ਫਿਰ, ਖਤਿਸ਼ਾਹੋਂ ਛਸਾਨੀਦ ਲਿਖਾਇ। 
ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਿਤ! ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਰ, ਮੁੜ ਪੜਿਓ ਤਿਸ ਹੀ ਰਾਹਿ॥੪੭॥ 

ਸਾਖੀ “ਤੀਘ ਘੁਮੇਰ ਐਂ ਭਰਤਪੁਰੇ ਕੀ 
(...ਤਿਮੈ ਪੰਥ ਗੁਰ ਗਿਲਜੋ ਗਲਵਾਯੋ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਬ ਖਾਲਸੋ ਦੱਖਣ ਚਲਯੋ, ਮਿਸਲੈਂ ਦਸੇ ਬਣਾਇ। 
ਜਾਇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਘੇਰਿਓ, ਡੀਕ“ ਕੁਮੇਰਹਿ ਮਾਹਿ॥੧॥ 
ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਕੇ ਉਨ ਲਿਖ ਘਲੇ, ਤੌ ਮਿਲਣ ਆਯੋ ਆਪ। 
ਸੁਨੋ ਅਬੈ ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਂ, ਜਿਮ ਉਸ ਭਯੋ ਮਿਲਾਪ॥੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੁਨੋ ਮਿਲਾਪ ਉਸੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਜਾਤ। 
ਸੋ ਕਹੈ, 'ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਹੋਂ ਗਲੇ। ਨਾਹੀਂ ਤੌ ਜਾਉ ਘਰ ਮੁੜ ਚਲੇ'॥੩॥ 
ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹੈ, 'ਮੈਂ ਮੋਨੋ” ਮਿਲੋਂ ਨਾਹੀਂ। “ਵਲ ਦੋਊ ਇਮ ਜਿਦੇ ਕਰਾਹੀਂ। 

6 ਅਲਾੰ ਗੌਹਰ ਲੋ ਨਾਹ ਆਲਮ ਨਾਨਾ (ਦੂਜਾ? ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨ ਆ /ਏਹ /ਇੱਲਂ ਦਾ ਨਮ-ਮਤੂ 
ਨੰਗਲ ਲਾਦਲਾਹ ਨ ਸੈ 5੭੬੦ 2 /ਵੋਚ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ /ਜਿਸ ਨੇਂ 9੭੬੫ 2 /ਵੇਚ ਆਹੀਂ ਲੀਸਟਾ 

/ਏੰਡਾਂਆ ਕੰਘਨਾੰ ਨੂੰ ਲੰਨਾਲ /ਠੋਹਾਨ ਤੇ ਓਨਾ ਦੀ ਛੀਂਵਨਾ ਦੇ ਆਧੈਕਾਰ ਏ /ਦਤੈ ਸਨ /ਫਠ 
੭ਰਾਗਾਂਟੇਆਂ ਨੇ ਕਾਠ ਕਰ ਨੱਖਆ/ 9੭੮੮ 2 /ਵਜ ਨਹੋਲੇ ਹੁਲਾਆ ਕਂਇਰ ਏਂ ਹੱਥ ਝੜ /ਨਆ #ਲਸ਼ 

ਨ /ਏਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਫਾਵਾ/ਇੱਤਨ/ /ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂਤ ₹੮੦੬ ਆ /ਵੇਦ ਗਇਆ? > ਲਾਵਰ; ਮਆਗ਼ਲ/ 

= ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਖਾਸ /ਹਿੱਸਾ /(ਫਾ) ਸ਼ਯਨਨ?- /ਹੱਸ਼ ਭਾਲ ਸਾਹਾ ਖਜਾਨੇ ਛਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕ?// 

5 ਅਨ /ਦੋਚ ਧਾਰ ਕ&/ ੪ ਡੱਲ੍ /ਨਆਸ਼ਤ ਭਰਤਘਰ ਦਾ /ਏਕ' ਰਾਣਾ ਨਨਨ, ਲੋ ਆੱਤੇ ਰਮਣੱਕਾ 

%ਸ਼ਸ਼ਾਨ / /ਇਹ ਮਥਰਾ ਤੋੰ ਭਰਤਪਰ ਦੇ ਐਨ /ਵਜ਼ਕਾਰ ਆੱਸੇਤ ਹੈ/ ਡੰਗ ਕਮਰ ਸਾਂ ਮੇਰ /ਇਸ਼ ਨਨਰ 

ਨੂੰ ਕਾਂਹੰਦੇ ਹਨ/ ੬ ਕਲਾਲ=ਕੁੱਠ (੨) ਝਣਾਉਣ ਵਾਲ, &#%ਨ/ ਭਾਵ ਆਹਨੂਵਾਨਆ ਨਲ ਦਾ 

ਭਨ? ਨ ਲੱਸਾ ਨ ਆਹਵਾਲੀਆ) 2 ਮੰਨੇ (/ਨੋਰ-2), ਸੰ ਕੋਹ ਨਹੀ ਰੱਖਦ; ਓਹ ਅੰਨਾ ਹੰ/ 

£ ਦੰਟੈਂ /ਨਨਾਂ/ਇਸ਼ ਤਰਾਂ /ਲਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੬੫ 

ਤਊ ਪੰਥ ਨੇ ਅਸ ਠਹਿਰਾਈ। “'ਲਵਾਇ ਤਨਖਾਹਿ ਲਯੋ ਪੰਥ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ'॥੪॥ 
ਕਹੀ ਪੰਥ ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਸ਼ਹੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਭਈ। 
'ਅਬ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਪੰਥ ਵਡ ਭਯੋ। ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਕਾ ਮੋਰੇ ਕੰਮ ਅਯੋ'॥੫॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਆਗੇ ਖਾਲਸੋ ਪੰਥ ਬਹਿ ਸਰਬਤ” ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ। 
ਸੋ ਜੋੜੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਅਯੋ ਸੁਨਹਿਰੀ“ ਸਾਜ ਲਵਾਨ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਇਤੇ ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਯੋ। ਮਿਲੇ ਗਲੇ ਇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁਛੋਯੋ। 
ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਪਾਸ ਬਹਾਯੋ। ਕਰ ਰੱਯਤ ਸਿਰ ਮਾਮਲੋ ਨਹਿਰਾਯੋ॥੭॥ 
ਲਾਖ ਰੁਪੱਯੋ ਤਿਸ ਛੱਡ ਦਯੋ। ਸਿਰੋਪਾਉ” ਦੈ ਵਿਦਾ ਸੁ ਕਯੋ"। 
ਦਯੋ ਛਡਾਯੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਇ। ਕਹੈ ਨ ਪੰਥ ਹਮ ਬਿਰਥੀ ਛੁਡਾਇ॥੮॥ 
ਤੀਨ ਲੱਖ ਰਾਜੇ ਤੁਰਤ ਦਏ। ਦੋਇ ਲੱਖ ਹੁਤੀ “ਕਿਛ ਮੁੱਦਤ ਕਏ। 
ਤਉ ਰੁਪੱਯੋ ਤਿੰਨ ਲਖ ਆਯਾ। ਡੇਰੇ ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਮਲ ਸੁਰਜ ਘਲਾਯਾ॥੯॥ 
ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਂਟ ਕਰਨ ਪੰਥ ਡਹਯੋ। ਕਰਤ ਝਗਰੋ'? ਉਤ ਦੁਇ ਲਖ ਗਹਜੋ”। 
ਫੇਰ ਸੁਨੋ ਜਿਮ ਵਹਿ ਝਗਰੋਂ ਮੁਕਯੋ। ਸਭੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਬ ਲਿਖ ਦਯੋਂ॥੧੦॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਮਿਸਲੋ ਬੰਡੇ'; ਕੋਊ ਕਹੈ, 'ਬੰਡੋ ਫੌਜ ਦੇਖ'। 
ਆਪੇ ਆਪਣੈ ਮਤਲਬੀ, ਬੋਲ ਮਚਾਵੈਂ ਖੇਖ-॥੧੧॥ 
ਦੁਇ ਲੱਖ ਖੋਇ ਜਿਮ ਫਿਰ ਬਡੇ, ਸੋ ਬਿਧ ਦਿਓ' ਸੁਨਾਇ। 
ਮਿਸਲੋਂ ਦਸ ਜਿਮ ਕਰ ਵੰਡੇ, ਬਡ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਮਝਾਇ॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪ੍ਰਿਥਮ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰਖ ਦਸਵੰਧ ਲਯੋ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਹਿਲ ਹਿਤ ਕਯੋ। 
ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਗਿਲਜੋ ਗਯੋ ਢਾਹਿ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੋ ਲੀਓ ਦੁਬਾਰ ਸਜਾਇ॥੧੩॥ 
ਐਂ ਗਿਰਦ ਪੌੜੀ ਐ ਗੁਰ ਠੌਰ”। ਸੌਂਪ ਮਸੰਦਨ ਗੁਰ ਠੌਰ ਕਰੀ ਗੋਰ” 
ਪੁਨ ਅੱਧੇ ਟਕੇ ਦਲ ਬ੍ਿਧ ਰਖ ਲਏ। ਅੱਧੇ ਮਝੈਲ ਤਰਨ ਦਲ'“ ਦਏ॥੧੪॥ 

9 /ਲੋਲ਼' ਤਰਹਾਂ? > ਤਨਲਾਹ' (ਦੰਡ) ਲਵਾ ਕੰ/ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਖਾਲਨੇ (ਨੰ ਦੰਵਾਨ ਸਜਇਆ?/ £ ਲੱੜਾ 

(ਘਲ਼ਾਕਾਂ£ ਤੋਂ ਘੱਤਾ (/ਨੈਰੌੰਆਾ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜ?/ ੫ ਅੰਨ ਸੜਤ ਲੰਨ ਕਾਠਾਂ #ਮੰਦ/ ੬ ਲਲ ਸਾਂਦ ਲੈਰ- 

ਸ਼ੈਨੀਨਤ/ -੭ /ਲਰੰਪ£/ ੮ ਕੱਤਾ/ ੯ ਕੁਛ %?'/#ਛਂ/ ੧੭ ਝਨਰੰ/ 55 ਫੜ /ਨਿਆ, ਰੱਥ /ਨਆ/ 

9੨ ਲੋਨ /ਵੈਲੇਲ ਵਾਗ ਦਾ) 92 ਸਜ੍ਹ ਅਸਥਾਨ; ਗੁਰਦੁਆਨੰ/ 5# ਦੇਖਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ/ 5੫ ਤਰਣਾ ਦਲ 

(ਨੂੰ ਦੋ /ਇਤ)/ 



੫੬੬ ਰ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਤਿਨ ਮੱਧ ਤੀਨ ਮਿਸਲ ਸਮ” ਭਈ। ਸੁਕੂਚਕੀਏ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ, ਕਨ੍ਹਈ। 
ਚੌਥੇ ਭੰਗੀ ਸਵਾਏ ਠਏ। ਪੰਜਮ ਪੌਣੇ ਨਕਈ ਠਹਿਰਏ॥੧੫॥ 
ਤਿਮ ਸਯਾਮ ਸਿੰਘ ਭਈ ਫੌਜ ਸਵਾਈ। ਬਾਰੈ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤਿਸ ਆਈ। 
ਤਿੰਨ ਲਖ ਪੌਣੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘੀਅਨ ਮਿਲਵਾਈ.. .1੧੬॥ 

ਰ੍ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੀਜੇ ਮਿਸਲ ਡਲੇਵਾਲ 'ਬਡ, ਬਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਵਾਬੇ ਮਾਂਹਿ। 
ਜਿਸ ਮਾਝੈ ਮਧ ਨਹਿ ਬਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਕ ਢਾਬਾਂਵਾਲ ਸੁ ਜਾਹਿ॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਚੌਥੀ ਮਿਸਲ ਸਿੰਘਪੁਰੀਏ ਆਹਿ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਹੈਂ “ਜਿਹ ਮਾਂਹਿ। 
_ਪੰਜਮ ਚੁਗ ਗਿਣ ਮਿਸਲ ਬਨਾਈ ਸੋਇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵਤ ਬੋਇ॥੧੮॥ 
ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਭੁਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਟ ਥੋਇ। ਸੋਢੀ, ਬੇਦੀ, ਤੇਹਣ, ਭੱਲੇ ਸੋਇ। 
ਇਮ ਦਸ ਮਿਸਲਨ ਟਕੇ ਬੁਤਾਏ। ਦਸ ਮਿਸਲੇ ਜਿਮ ਜਾਦਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਨਾਏ॥੧੯॥ 
ਜਿਮ “ਕਾਲ ਜਮਨੇ ਜਾਦਵ ਨਠਾਹਿ। ਤਿਮ ਗਿਲਜੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਠ ਜਾਹਿਂ। 
ਜਿਤਨਕ ਵਾਰ ਜਮਨਕਾਲ ਆਯਾ। ਤਿਤਨਕ ਵਾਰ ਉਨ ਪੰਥ ਨਿਕਲਾਯਾ॥੨੦॥ 

_ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸੋ ਹਰਿ“ ਜੀ ਮਰਵਾਯੋ। ਤਿਸੈ ਪੰਥ ਗੁਰ ਗਿਲਜੋ ਗਲਵਾਯੋ। 
ਮਾਰ ਤੁਰਕ ਸਭ ਦੀਏ ਖਪਾਇਂ। ਗੁਰੂ ਫਤ੍ਹੇ ਖਾਲਸੇ ਦਈ ਬੁਲਾਇ॥੨੧॥ 

ਸਾਖੀ ਮਾਲਵੇ ਕੀ 
(ਭਗਤੂ?” ਕਹੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਔਰੈ। ਸੂਰੀ ਗੁਰ ਵਲ ਚਹੀਏ ਹਥ ਜੋੜੇ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਯੋ, 'ਯਹ ਭੀ ਹਮੈ ਲਿਖਵਾਇ। 
5 /ਏਕਾਂ ਲੇਹੰ/ ੭ #ਸ /ਵਲ/ ਤੇ ਯਾਦਵ, ਯਟੁ' ਦੀ ਅੰਨਾਏ' /ਏਨਾਂ /ਵਠਂ ਸਨ ਨ ਵੱਡੇ ਨੱਠਵਾਨ ਤੇ 

£ਤਾਆੰ ਗੌਣ ਹਨ: /ਏਨਾਂ ਦੀ ਰਾਨਸਾਨਾੰ ੫ਾਹਿਲਾਂ ਮਥਰਾ ਤੇ ਛੌਰ` ਟਵਾਰਕਾ ਨਹਾ ਗੂੰਥਾਂ /ਵੈਲ ਯਾਟਵਾਂ ਟੀ 

/ਗਣਤਾੀ ੫੬ ਕੌਤ /ਲੈਲਾੀਂ ਹ/ # (ਸੰ? ਕਾਲਲਵਨ ਕਾਲ਼ੇ ਰੰਨ ਦਾ ਨੂਨਨੀ ਰਜ; ਲੈ ਸਰਾ ਸੰ ਦਾ ਮੱਕਾ 

/ਨਤਰਾ ਨੀ/ ਲਟਾ ਸੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਲਾੰ ਕਾਲ਼ਯਮਨ /ਠੈਸਨ ਲੀ ਨੂੰ ਮਜਨ ਵਰਤੇ ਮਥਰਾ ਤੇ ਆ ਲਾਊਆ/ 
/ਕੂਸ਼ਨ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ/ਇਕ ਕੰਦਰਾ /ਵੋਚ ਲਾ ਹਲੇ /?ਸ /ਵੇਚ ਮਚਕੰਦ ਰਾਜ ਨੰ ਸੱਤਾ //ਆਸੰਮ ਇਸ ਉੱਪਰ 

ਕੱਘ>ਾ ਪਾ ਕੇ/ਨੇਸ਼ਨ ਲੀ ਲਕ ਗਏ) ਕਾਲਯਮਨ ਨੇ ਚਕੁੰਦ ਨੂੰ /ਨਿਸ਼ਨ ਲੀ ਦੇ ਭੁਲੇਲੇ ਲੱਤ ਮਾਨ/ ਰਾਜ਼ #ਨੋਲੀ 
ਨ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣ? ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਟੀ ਕਾਲਯਨਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ /ਇਤਾ/ /ਟ:ਕ ਸਜਾ ਸੱਠ ਕਾਲਜਮਨ 

ਨ&ਨ- ਨ % % 9// ੪ (ਨੱਠ) ਕਲਾ ਆੀ/ ੬ ਆਠ ੭ਕਾਏ/ .੭ ਭਕਤੂ ਭਾਈ- ਇੱਦਨ (ਆਦਮ) 

ਕੰਹਾੜ ਜੱਟ ਦੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਣਨ ਲੀ ਏੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਭਗਤੂ ਦਾ ਸਨਮ ਗੋਂਇਆ/ /ਨਹ ਹੁਰੂ ਅਰਜਨ 
_ਲੰਵ ਜੀ ਦਾ ਮਸ਼ /ਸੈੱਕ ਨ? ਨ ਨੇ ਆਨਤਸਰ ਦੀ ਇਸਾਰਾ/ਵਚਾ ਭਾਨਾ ਲਵਾ ਕੱਠਾ/ /ਇਸ਼ ਟਾੰ ਕੁਲ /ਵਚਾ 

_ ਭਾਣਾ ਨਰਸ਼ਖ਼ਨ/ਨੰਘ ਦੇ ਸਪਤਨ ਭਾਣੀੰ ਦੋ /ਨੰਘ ਨੇ ਕੰਲਭ /ਨਿਆਨਤ ਕਾਇਮ ਕਾਠੀ) /$ਨ ਵੰਨ ਦੇ ਲ੍ਹਤਾ 
ਨਾਨ ਲੱਕ ਡੱ ਚੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਲੋ ਫਕਨਸ਼ਨ ਆ/ਂਦ /ਵਚ ਆਲਾਦ ਹਨ) ੮ ਕੰਪਟਨ ਮਰ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੬੭ 

ਜਿਮ ਕਰ ਜੰਗਲ ਮਧ ਵਧੇ, “ਮਹਿਰਾਜੀ ਔ ਫੂਲਵਾਇ'॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋਊ ਤੌਰ ਉਨ ਕੀ ਹੁਤ ਸੁਨੀ। ਪਾਸ ਪੁਰਾਤਨ ਔ ਬਹੁ ਗੁਨੀ। 
ਉਸੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਮਰੀ ਸੁਨਾਈ। ਉਸੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲਿਖਾਈ॥੨॥ 
ਸੁਨੋ ਭਾਈ ਮਿਤ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੱਤ। ਭੂਲ ਜਾਊ ਤਉ ਲਿਖ ਦਯੋ ਤਿੱਤ”। 
ਜੰਗਲ ਦੇਸ ਭਲੋ ਅਖਵਾਇ। “ਹਿੰਸਾਰ ਬਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲਗਵਾਇ॥੩॥ _ 
ਹੁਤ ਰਾਜ ਰਜਪੂਤਨਿ ਤੂਰਨ” ਦਿੱਲੀ। ਹਿੰਸਾਰ ਬਾਵਨੀ ਥੀ ਚੁਹਾਣੋ' ਮੱਲੀ। 
ਰਯਤ ਜੱਟ ਜੰਗਲ ਮਧ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੋ ਗੋਤ ਗਿਨਤੀ ਕਿਤ ਲਹੇ॥੪॥ 
ਤਿਨ ਮਧ ਸਿੱਧੁ ਬਹੁ ਵਧ ਭਏ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਿਨ ਉਨ ਬਡ ਕਏ। 
ਟੀਂਡੋ? ਕਾਉਂ ਕੋਊ ਪਹਿਲੋਂ ਅਯੋ। ਉਨੇ ਘਨੌ ਘੇਰੋ ਤਬ ਭੂਮਹਿ ਠਯੋ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੇ ਰੋਕ ਭੂਮ, ਸੋ ਤੌ ਬਾਰਸ' ਅਖਵਾਇ। 
ਮਹਿਰਾਜੀ ਫਿਰਤੇ ਰਚ ਚੱਕ, ਰੱਯਤ ਉਤ "ਗੁਜਰ ਕਰਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੂਰਨ ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੁਹਾਣ। "ਰਾਇ ਪਥੌਰੇ ਹੁਇ ਬੇਈਮਾਨ। 
ਉਨ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰਜਪੂਤ ਗਲਵਾਯਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਗੋਰੀਏ”! ਲਖ ਘਾਯਾ”॥੭॥ 
ਸ਼ਾਹਿ ਗੌਰੀਓ ਦਯੋ ਕੱਢ ਪਨਾਣੈ। ਪਠਾਣਨ ਪਰ ਗੁਰ ਮੁਗਲ ਲਿਆਣੇ। 
ਮੁਗਲ ਮੱਧ ਕੀ ਕਹੋ ਕਹਾਨੀ। ਮਹਰਾਜੀਅਨ ਪਰ ਜਿਨ ਭਲੀ ਬਿਹਾਨੀ॥੮॥ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁਨਾਉਂ ਭਾਈਅਨ ਗੱਲ। ਮਹਰਾਜੀਅਨ ਪਰ ਜਿਮ ਆਵੇਂ ਚੱਲ। 
ਪਿ੍ਥਮ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ" ਸਿਖ ਭਯੋ। ਟਹਿਲ ਨਮਿਤ ਪਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਗਯੋ॥੯॥ 
ਸੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ "ਆਵੇ ਚੜ੍ਹਵਾਵਤ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਹੈਂ ਪੌੜੀ ਚਿਣਵਾਵਤ। 
ਤਹਿੰ ਆਵੇ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਹੁਇ ਗਈ। ਬਹਿਲੋ ਲਯਾਯੋ ਪੰਡ ਕੂੜੈ ਠਈ॥੧੦॥ 
9 ਲੰਨਲ ਅਰਥਾਤ ਯਾਠੈੱਡੇ #/ਦ ਦਾ /ਇਲਕਾ/ ੭ ਆੰਹਰਾਨ ਟੇ. ਫੂਲ ਵੱਲ ਦੇ? ਤੇ ਉਨ ਫੋਲੋ ਤਏ? 
੬ /ਹਸ਼ਾਨ ਟੇ %> /0ਡ/ 4 ਤੁਰ-ਰਾਜ਼ਪਤਾਂ ਦਾੰ/ਏਕਾ ਸਾਤ/ ੬ ਚੌਹਾਨ ਰਾਲਤ/ -੭ ਟੱਡ /#ਡ” ਝਾਨਿਰ 
(ਟਕ ਟੂ ਲਵੇ ਅੱਡ ਝ਼ਾਰ'- ਤਕਾਗੀ ਝਾਨਹ ਆਹਾ 5)/ ੮ ਧਰਤਾ ਨੁੰ/ ੯ ਵ#ੱਨਲ ਓਤਰ/ਨਕਾਨੀ 

੭#ਲਕਾ/ 92 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ/ 559 /£ਲੀਰਾਨ #ਹਨ ਵੰਨ ਵਾ ਆੱਤਨ/ਹਦਿ ਰਸ, ਲੋ ਅਜਸ਼ੈਨ /ਦੱਲਾਂ ਆਮਦ 
ਦਾ ਸ਼ਵਾਨਨੀ.ਨੀ/ ਨਹਾਲਦੀਨ,.ਗੌਨੀ ਨੇ /ਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਤ 9੭੫੦ (55੯੨ 22 /ਵੋਚ ਹਾਰ /ਦੱਤਾੀ.ਨੰ #ੰਨਨ 
ਨਾਲ਼ /ਹੈਂਦ ਰਲ ਖ਼ਤਨ 2 /ਨਿਆ? 92 ਲਹਾਠੁੰਦੀਨ ਗਨੀ ਨੰ) 92 ਆਰ ਨਕਾਂਏਆ/ 9£ ਕਾਹਲ ਭਾਣੀ 
੭ਲ਼ਵਾ ਦੇ ਫਫਤੇ (ਤਾਟਾਲੇ) /#ਡ' ਟਾ ਫਾਨੈ ਨ ਸੱਟ, ਲੈ ਆੰਹਿਲਾਂ ਲੀ ਸਰਵਨ (ਲਲਤਾਨ) ਦਾ ਭਗਤਾ 
੭ ਸੰਮਤ ੧੪੦ (ਚ੫੮= ਲੀ) /ਵੇਚਾ ਡੀਨਰ ਅਰਜਨ ਏਵ ਲਾਂ ਟਾ/ਸੋੱਖ ਯਟੇਆ?/ /ਏਸ ਨਮਿਤ 

#ਰਵਰਾ ਤ 77 ਹਾਠਮਦਰ ਸ਼ਾਂਹਿਲ਼ ਦੀ ਭਾਲਾੰ.ਸੇਵਾ ਕਾਠ) ਭਾਣਾ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਤ 9£੧% (5੫%ਤ 

2) %ਤੇ ਦੇਹਾਝ ਸੰਮਤ 9੭੦੦ (%੬੪= ਨ) /ਵੋਚ ਗੋਂਇਆ/ ਘਾਂਹਲਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਭਾਣਾਕਾ 
ਕਾਹਲਵਾਈਦੇ ਹਨ? 9੪ /ਟੱਟਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਲੜਹੂਵਾਣ/ 



੫੬੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਹਤ ਸੀਸ ਤਿਹ 'ਪੰਡ ਦਬੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਹੁੰਚਜੋ ਆਇ। 
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਲਯੋ ਉਠਾਇ॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਿਲੋ ਪਰ ਕਈ। ਸੰਗਤ ਭੁਤਨ ਲਾਇ ਸੁ ਦਈ। 
ਯਹੀ ਬਾਤ ਭਗਤੂ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਸਾਥ ਬਹਿਲੋ ਭਯੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਈ॥੧੨॥ 
ਉਸੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਗ ਭਗੜੂ ਜਾਇ ਛੁਹੇ। ਮਸੰਦ ਜੰਗਲ ਸਭ ਕਰ ਦਯੋ ਵਹੈ। 
ਭਗਤੂ ਸੰਗ ਹਰੀਓ ਬਾਲੋ ਤਰਯੋ। ਸਭ ਜੰਗਲ ਇਮ ਭਾਗੇ ਭਰਯੋ॥੧੩॥ 
ਅਬ ਮਹਰਾਜੀਅਨ ਗੱਲ ਸੁਨਾਊਂ। ਸੁਨੀ ਬ੍ਰਿਧਨਾਂ ਤੇ ਤਿਮੈਂ ਸੁਨਾਊਂ। 
ਸਭ ਤੇ ਪਿਛੈ ਮਹਰਾਜੀਏ ਆਵੈਂ। ਨਹਿ ਉਨ ਜੋਗੀ ਜਿਮੀ ਹਥ ਆਵੈਂ॥੧੪॥ 
`ਜਿਸ ਕੇ ਬਹੈਂ ਘਰੇ ਮਧ ਤੇਉ। ਉਇ ਇਨ ਰਾਖੇ “ਰਯਤ ਕਰ ਏਉ। 
ਨਿਜ ਢਬ ਇਨ ਕਛ ਲਗੈ ਨ ਘਾਤ। ਅਗੈ ਭਈ ਮਹਰਾਜੀਅਨ ਬਾਤ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਹੁ ਥੇ ਉਨ ਸੰਗ ਜੂਹੜੇ, ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਕਮੀ ਰਖਾਹਿ। 
ਯੌ ਕਰੈਂ ਬਖੀਲੀ ਲੋਕ ਇਨ, ਹੁਤੇ ਜੁ ਜੰਗਲ ਮਾਂਹਿ॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਰੈ ਚੱਕ ਇਨ ਚੂਹੜਨ ਕੇਰੋ। ਇਮ ਕਰ ਇਨ ਸੋਂ ਰਖੋਂ ਬਖੋਰੋ। 
ਮਨ ਮਧ ਸਮਝੈਂ ਇਨ ਬਲ ਧਾਰੀ। ਮਤ ਮੱਲ ਬਹੈ ਯਿਹ ਭੂਮ? ਹਮਾਰੀ॥੧੭॥ 
ਇਮ ਕਰ ਇਨ ਭੂਮ ਬਹਿਣ ਨ ਦੇਇੰ। ਰਹੈਂ ਭੂਮ ਤੌਂ ਜਗਾਤ ਭਰ ਲੇਹਿਂ। 
ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੈ ਯੌ ਕਰੈ ਗੁਜਾਰਾ। ਭਯੋ ਚੱਕਰ ਇਮ ਇਨ ਕੋ ਭਾਰਾ॥੧੮॥ 
ਇਮ ਕਰ ਦੇਵਹਿਂ ਇਨ੍ਹੈਂ ਨਿਕਾਰ”। ਰਲ ਮੁਲਖੱਯੇ ਐ ਤਪੇਦਾਰ”। 
ਤਉ ਮਹਰਾਜੀਅਨ ਮਤੋ ਮਤੋਯੋ। 'ਹਮ ਚਹੀਅਤ ਕੋਊ ਦੇਸ਼ ਰੁਕੋਯੋ'॥੧੯॥ 
ਦੇਸ਼ ਪਰਾਯੋ ਇਮ ਰੁਕਯੋ ਕਬ ਆਈ। ਬਿਨਾ ਕੀਏ ਕੋਊ ਬਡੋ ਸਹਾਈ। 
ਭਲੋ ਵਖਤ ਉਨ ਕਾ ਤਬ ਆਯੋ। ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਉਹਲੋ'” ਤਕਾਯੋ॥੨੦॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਸੋ ਭਗਤੂ ਢਿਗ”ਦ ਜਾਇ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਚਰਨੀ ਲਗੇ। 

ਹ ਤੂੜੀ ਫੀ ਪੰਡ ਹਨ ਦੱਲ ,ਨਆ/ 2 /ਨੈਧ ਭੰੇਆਂ ਤੱ? ਤ ਆਘਣ? ਰਲਾ (ਨੈਂਕਰ) ਕਣਾ ਕੌ? 
5 ਆਪਣਾ ਢੰਗ? ੪ ਪਾਲੰਡ; ਦੰਡ) ੬ ਲਲੰੜ ਝਗਤਾ/ ੭ ਲ਼ਨੰਨ? ੮ ਨਨਲ ਕਰ? ੯ ਨਗਇਲ ਛੌਰ/ 
52 /ਨੋਕਾਲ ਕੱ (ਦੋਣ)/ 55 ਡੂਆੰ ਦੇ ਆਲਕ/ ੧੭ ਆਸਰਾ ਟਕੇ /ਟ. ਕਾ ਤੂ ਖਰਲਤ ਆਰਾ ਓਲ੍ਾ 

ਰਨ" ਨਹੀਂ ਛੱਤ % % ਪੰਨਾ .੭੭੯// 9= ਨ ਕੌਲ/ 
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ਸਭ ਬਿਧ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ, ਹਮਹਿ ਗੁਰੂ "ਪਗ ਲਾਇਓ॥੨੧॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮੇਲੋ ਬਸਾਖੀ ਆਇ ਪੁਨ, ਲਯੋ ਮੋਹਣ ਭਗਤੂ ਸਾਥ। 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਿਲਾਯੋ ਸਭਨ ਤੇ, ਢਿਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਸੁ ਹਾਥ॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰੀ। ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਘਰੀ”। 
ਮਹਰਾਜ ਪੌਤ੍ਰੰ ਮੋਹਨ ਥੋ ਆਯੋ। ਸਾਥ ਪੁਤ੍ਰ ਸੋ ਕਾਲੈ ਲਜਾਯੋ॥੨੩॥ 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੈ ਦਯੋ ਚੜ੍ਹਵਾਇ। ਔਰ ਦਰਬ ਦਈ ਢੇਰੀ ਲਾਇ। 
ਕਾਲੇ ਟਹਿਲ ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਲਾਈ। ਲੋਕਨ ਕਹ ਬਾਤ ਦਈ ਮਿਟਾਈ॥੨੪॥ 
ਤੌ ਮੋਹਨ ਗੁਰ ਪੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀ। 'ਦੱਯੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਹਮ ਵੱਸਨ ਤਈ''। 
ਹਸ ਸਤਿਗੁਰ ਯੌ ਮੋਹਨ ਕਹਯੋ। 'ਹਮ ਚਾਹੈਂ ਤੁਮ “ਦੇਣੈ ਜੋਗ ਕਯੋ॥੨੫॥ 
ਲੇਹਿੰ ਭੂਮ ਤੁਮ ਤੇ ਲੋਗ ਮੰਗ। ਜਾਹਿ ਅਬੈ ਤੂੰ ਭਗਤੂ ਸੰਗ। 
ਹਮ ਆਵਹਿੰਗੇ ਜੰਗਲ ਮਾਹਿ। ਤੁਮਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਵਤ ਤਾਹਿਂ'॥੨੬॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੋ ਮੋਹਨ ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਹੀ, 'ਹਮ ਇਚਰਕ ਬਹਿਣ ਮੁਹਾਲ"। 
ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਯੋ, 'ਨਹਿੰ ਡਰੋ, ਕਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ'॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਭਗਤੂ ਆਨ ਪਾਸ ਬਹਾਏ। “ਚੱਕਣ ਧੋਰੈ ਸੋਊ ਬਸਾਏ। 
ਤੋਂ ਤਪੇਦਾਰ ਬਖੀਲੀ ਕਰੈਂ। “ਟਾਰੈਂ ਭਗਤੂ ਨਹਿੰ ਵੈ ਟਰੈਂ॥੨੮॥ 
ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਇਮ ਕਲ ਵਰਤਾਈ। ਇਕ ਰਾਜੈ ਇਨ ਗਲ ਬਣਵਾਈ। 
ਉਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਕਹੋਂ ਕਹਾਨੀ। "ਜਿਮ ਲੋਕਨ ਬਹੁ ਸਜਾਨਨ ਬਖਾਨੀ॥੨੯॥ 
ਇਕ ਚਤਰਸਾਲ' ਨ੍ਰਿਪ ਦਖਣੀ ਕਹੈਂ। ਅਹਿਨਿਸ"? ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਰਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਸ ਰੱਯਤ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਰਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੈ॥੩੦॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਦੁਸ਼ਮਨ ਔਰ ਜੁ ਢਿਗ ਹੁਤੇ, ਤਿਨ ਲਯੋ ਮੁਲਕ ਦਬਾਇ। 
ਦਿਵਾਨ”' ਮੁਸੱਦੀ'” ਬਹੁ ਉਸੇ, ਕਹਿ ਥਕ ਬਹੇ ਸਲਾਹਿ॥੩੧॥ 

$ (ਡਰ? ਚਰਨਾ ਲਾ5/ 2 ੫੨ ਫੋਲੋ/ 2 ਦੇਣ ਅੰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਂ ਝਣਾਓਣਾ- ਯੱੰਨ ਤਰ ਸ਼ਣਾਓਣਾ/ 

5 (%# ਨੱਸ; ਨਲ਼ਕਲ/ ਘ' ਚੱਕ (/ਨਡ) ਤੇ ਘਰ/ ੬ ਛੰਰਿਖ਼ਾ/ ੭ ਟਾ/ੱਲਆਂ (ਭਗਤੁ ਦੋ? ਉਹ ਨਾ ਟਲਦੇ/ 

੮ ਲਹੁਤ /ਆਟੇਆਂ ਨੇ ਨਨ ਤਰਹਾਂ ਕਹੀ ਨ ੯ ਰਲਾ ਲਤਰਨਸਾਲ/ $%੦ #ਏਨ ਦਾਡ ਹਐਂ ਹੱ 

65 ਦੀਵਾਨ (#ਤ6ਨ?2/ 52 (%2 ੭ਤੱਸਦੀ ਸਰਕਾਨਾੀ ਕਰਨਮਚਾਨੀ ੭ਨਲੰਨ 
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ਚੌਪਈ॥ 

ਮਾਤ ਕਰਾਤ ਉਸ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ'। ਰਹੇ ਸਮਝਾਇ ਵਹੁ ਮੰਨੈਂ ਨ ਕੋਇ। 
ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਵੈ ਰਹਿ ਸਰਸ਼ਾਰ। ਸਭ ਕੰਮ ਉਸ ਕੋ ਭਯੋ ਖੁਆਰ॥੩੨॥ 
ਯਹੀ ਖਬਰ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਪਹਿ ਗਈ। ਰਾਜ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਯੋ ਦਲਘੁ ਭਈ। 
ਚਤਰਸਾਲ ਕਹਯੋ, ਕੈਦ ਬਹਾਵਨ। ਦੁਇ ਬੋਤਲ ਕਹਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਵਨ॥੩੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਦਿਵਾਨਨ£ ਮੰਨੀ, ਮਹੂਰਤ ਲਯੋ ਕਢਵਾਇ। 
'ਸਵਾ ਪੰਹਰ ਦਿਨ ਜਬ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਰ “ਦਯੱਗੁ ਟਿੱਕੋ ਵਾਇ॥੩੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤਿਯ ਸੁਨ ਪਾਈ। ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਈ। 
ਟੂਟਯੋ ਨਸ਼ਾ ਉਨ ਰਾਣੀ ਜਗਾਈ। 'ਲਯਾਓ ਪਯਾਲਾ' ਉਨ ਮੌਗ ਸੁਨਾਈ॥੩੫॥ 
ਰਾਣੀ ਕਹਯੋ, “ਆਇ ਦੇਗੁ ਤੁਹਿ ਭਾਈ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ'। 
ਹੁਇ ਕਰੜੋ ਉਨ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਯੋ। ਰਾਣੀ ਤਿਸ ਤੈ ਬਹੁ ਕਰੜੋ ਪੁਕਾਰਜੋ॥੩੬॥ 
'ਆਉਂਗੁ ਤੁਮ ਪੈ ਤੁਮ ਲਘੁ ਭਾਈ। ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਪੁਵਾਨੋ ਦੇਗੁ ਫੜਾਈ'। 
ਪਾਇ ਬੇੜੀ ਤੁਮ ਪਿਆਗੂ” ਪਿਆਲਾ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ-'॥੩੭॥ 
ਇਤਨੀ ਸੁਨ ਉਸ ਕਛੁ ਬੁਧ ਆਈ। ਕਹਜੋ ਨਾਰਿ, 'ਕਿਛੁ ਦਸੋ ਉਪਾਈ'। 
ਰਾਨੀ ਕਹੀ, 'ਨਠ ਅਬ ਤੂੰ ਜਾਹਿ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੈ “ਜਾ ਪਉ ਪਾਇ'॥੩੮॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਕੰਨ ਪਰੀ, ਭਯੋ ਸਹਾਰ ਤਤਕਾਲ””। 
“ਦੌੜ ਧਾਪ ਕਰ ਜਾ ਪੁਜਯੋ, ਨਿਜ ਕਹਯੋ ਸਭੀ ਅਹਵਾਲ””॥੩੯॥ 

ਚੰਪਈ॥ 

ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਦਯੋ ਜੁਵਾਬ। 'ਅਬ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੈ ਸਵਾਬ””। 
ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇਂ। ਤੈਂ ਛਡਯੋ ਨ ਨਸ਼ੋ ਹਮਾਰੇ ਕਹੇ'॥੪੦॥ 
ਯਹ ਸੁਨ ਜ਼ਤਰਸਾਲ ਹਥ ਜੋੜੇ। 'ਦਿਹੁ ਰੋਟੀ ਮੁਹਿ ਵਲ '£ਕਿਤ ਓਰੇ'। 
ਤੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਈ। ਮੁਲਕ ਉਜਾੜ ਦਯੋ ਜੱਗਲ ਲਿਖਾਈ॥੪੧॥ 
ਆਇ ਬਠਿੰਡੇ ਉਨ ਡੇਰਾ ਲਾਯਾ। ਖਾਣੈ ਕੋ ਤਿਸ ਹੱਥ ਨ ਆਯਾ। 

5 ਲੰਨ ਲੀਵ /ਇਲਤੁਨ ੨ ੭ਸਤਾ (ਨਰਾਲ /ਵਜਾ?/ = ਛੱਟੇ ਭਰਾ (ਟੇ ਨਨ?/ ੬ ਦੀਵਾਨਾਂ (#ੰਤਰਆ? ਨੰ/ 

੪ ਓਸ ਨੂੰ (ਛੱਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਰਾਜ /ਤੈਲਕ ਲਾ ਦੌਣਨੇ/ ੬ ਆ ਕੇ ਦੋਵੌਨਾ (ਤੌਨਾ ਭਰਾ)/ .੭ /&ਲਾਵੰਗਾ/ 

£ (ਨਨ? 2? ੯ ਮੌਲਾ ਘ ਲਾ (ਲਾ ਕ?/ ੧੦ ਇਸੇ ਵੇਲ ਝਟਘਟਾ/ 55 ਵੱਤ-ਹਮ ਕਰ ਕੰ ਨੱਠ-ਭੱਜਾ 

ਕਾਰ ਕ/ 92 (%7 ਹਾਲ; ੭ਨ਼ਰਾ/ $ਤ ਫਣੇਦਾ/ 55 /ਨੋਨੇ ਆਨ£/ /ਕੋਲੈ ਤਰਾਂ) 
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ਸੱਦੇ ਉਨ ਤਹਿ" ਤੱਪੇਦਾਰ। ਉਨ੍ਹੈਂ ਦੇਖਿਓ ਮੁਲਖ ਉਜਾੜ॥੪੨॥ 
ਉਸ “ਗੁਜਰ ਕਰਨ ਕੀ ਪੁਛੀ ਸਲਾਹਿ। ਕਹਜੋ ਉਨੈਂ 'ਤੁੰ ਲੁਟ ਮਾਰ ਖਾਹਿ'। 
ਰਾਜੈ ਕਹਜੋ, 'ਤਮ ਅਗੈ ਹੁਇ ਬਤਾਇ। ਹੋਇ ਆਕੀ ਸੋ ਲਯੋ ਮਰਵਾਇ॥੪੩॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਉਨ ਹੁਤੇ ਮਹਰਾਜੀ “ਅੱਖ ਤਿਣੈ, ਸੋ ਉਨ ਦਏ ਬਤਾਇ। 
ਸੋਊ ਖਬਰ ਤਿਨ ਕੋ ਭਈ, ਪਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤਿਨ ਆਇ॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਮਹਿਰਾਜੀ ਸੁਨ ਭਗਤੂ ਢਿਗ ਅਏ। ਹਕੀਕਤ ਸਭੀ ਬਤਾਵਤ ਭਏ। 
ਭਗਤੂ ਕਹੀ, 'ਓਟ ਨਹੀਂ ਔਰੈ"। 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਵਲ ਚਹੀਏ ਹਥ ਜੋੜੇ'॥੪੫॥ 
ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਜਾਇ। 'ਇਸ ਆਫਤੋਂ ਗੁਰ “ਲਈਂ ਰਖਾਇ'। 
ਐਸੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਲਾ। ਆਇ ਉਤਰਜਯੋ ਢਿਗ ਚੱਕ” ਔਰ ਭਲਾ॥੪੬॥ 
ਇਨ ਉਨ ਲੀਨੀ ਗਿਣ ਸਲਾਹਿ। 'ਹਮ ਭਜੇ ਬਚੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤ ਹਮ ਜਾਹਿੰ? 
ਹਮ ਤੁਮ ਰਲੈਂ ਤੋ ਬਚੈਂ ਇਕ ਥਾਇ'। ਤੌ ਲੈਂ- ਰਾਜਾ ਪਰਯੋ ਉਨ ਧਾਇ੯॥੪੭॥ 
ਲਏ ਲੂਟ ਤਿਨ ਜਟ ਬਿਚਲਾਇ”। ਕਰੀ ਖਬਰ ਉਨ ਮਹਿਰਾਜਨ ਆਇ। 
ਕੀਓ ਉਪਰਾਲੋ ਮਹਿਰਾਜਨ ਧਾਇ। ਪੜੇ ਉਨੈਂ ਪਰ ਢੋਲ ਬਜਵਾਇ॥੪੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਲੁੱਟ ਫੌਜ ਬਹੁ ਰਜ ਪਰੀ, ਲੀਨੀ ਪੰਡਨ"" ਚੁਕਵਾਇ। 
ਰਾਜਾ ਰਹਯੋ ਅਕੇਲੜੋ, ਫੌਜ ਪੜੀ "“ਨਿਜੈ ਨਿਜ ਰਾਹਿ॥੪੯॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਜਾ ਅਕੇਲੋ ਤਹਿ ਰਹਯੋ ਖੜੋ। ਮਹਰਾਜ ਤੁਮਨਨ” ਸਜੋਂ ਸੋਉ ਨ ਅੜੋ। 
ਊਹਾਂ ਲਯੋ ਉਨ ਰਾਜੇ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਹਾਰੀਂ" ਉਨ ਕੀ ਕਾਰ॥੫੦॥ 
ਬਹੁਰ ਗੈਲ“ ਸਭ ਫੌਜਹਿ ਭਏ। ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਕੇ ਤਿਨ੍ਹ ਲੁਟ ਲਏ। 
ਐਸੀ ਕਲਾ ਤਹਿਂ ਗੁਰ ਵਰਤਾਈ। ਭੂਪ” ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਕਰੈ ਲਰਾਈਂ”॥੫੧॥ 

ਚ ਤਾਂ/ ੨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਟਨ, = ਕਾਗ?! # ਅੱਖ' ਹਨ; ਨਜ਼ਰਾਂ/ਵੋਚ/ ੫' ਹੱਰ /ਕੋਸੋਂ ਲੰ/ ੬ ਰੱਖ ਲਈ 
ਦਾ ਲਈਂ? ੭ ਚੱਕ, /&ਡ (ਫੱਲ)/ ੮ ਸਦ ਤਕ/ £ ਹੱਲਾ ਕਰ /ਏਂਤਾ: ਦੜ੍ਾਣਾਂ ਕਰ ਦੱਤ) %੭ ੬ੱਖਾੜ 

/ਦੱਤ, ਓਸ਼ੋ /ਹਲਾ /ਇੱਤੋ/ 55 ਅੰਤਾਂ (ਝਕਵਾ ਲਈਆਂ ਆਲ ਧਨ ਦ0)/ 52 ਆਣ #ਘਣੰ ਰਾਹ/ 

95 ਲਸਕਰ! ਛੰਜਾਂ (ਨਲ?/ 5£ #ੱਫਾਨ /ਇੱਤਾ (ਆੱਤਡਨੁ ਨੰ ਓਨਾਂ ਦਾ ਕਨ??/ 5੫ /&ਛ? %੬ ਰੇ 

/ਯਗੀਰ)?/ 9੭ ਲਤਾਣੀ, 



ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਸੰਗ 

(ਮੋਹਨ ਮੰਗ ਲੈ ਸ਼ਾਹੋਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਘੁਮਾਇ ਲਾਖ ਦੀਓ ਪਟਾ ਸੁ ਕੀਨ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਰਾਜੇ ਮੁੜੇ, ਪਰੀ ਸੋਚ ਚਿਤ ਆਨ। 
ਥੋ ਰਾਜੋ ਸਾਕ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਮਤ ਪਾਵੈ ਹਮ ਪਰ ਤਾਣ'॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਯਹੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਸਜਾਨਨ ਬਿਚਾਰੀ। ਭਈ ਸੋਚ ਉਨ ਮਨ ਮਧ ਭਾਰੀ। 
ਨਠੇ ਭਜੇ ਭੀ ਬਚਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਹੈ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ “ਪਾਹੀ॥੨॥ 
ਕਹੀ ਮੋਹਨ, ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੈਂ। ਜੱਟ ਪੇਚ ਕੋਈ ਊਹਾਂ ਚਲਾਵੈਂ'। 
ਸਵਾ ਸੈ ਰੁਪਏ ਕੀ “ਸੁਖਨੋ ਨਹਿਰਾਈ। ਜੋੜ ਹੱਥ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ॥੩॥ 
ਇਕ ਘੋੜੋਂ ਲਯੋ ਦੇਨ ਨਜ਼ਰਾਨੈ“। ਯਹੀ ਜੁਗਤ ਲਈ ਮਧ “ਚਿਤ ਨਾਨੈ। 
ਤਉ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਆਇ ਤਬ ਬੋਲਾ। 'ਸੁ ਇਕ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਤੈ ਲਯੋ ਲੋਲਾ”॥੪॥ 
ਸੋਊ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਪਹਿ ਲੇ ਜਾਉ ਸੁਗਾਤ। ਜੌ ਹਮ ਹੋਇ ਭਲੀ ਕਛੁ ਬਾਤ।' 
ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁ “ਪਰ ਗਯੋ ਰਾਹਿ। ਦਯੋ ਨਜ਼ਰਾਨੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜਾਇ ਫਰਯਾਦ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੀ, ਐ ਨਜ਼ਹਾਨੋ ਦਯੋ ਘਲਾਇ। 
“ਗ੍ੀਬਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਗਯੋ, ਆਪ ਮੁਯੋ ਤਿਸ ਥਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਲੋਲਕ”? ਦੇਖਯੋ ਜਬ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ। ਦੀਨੋਂ ਬੇਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਇ ਵਾਹੀ। 
ਬੇਗਮ ਕਹਜੋ, 'ਮੈਂ ਇਕ ਕਯਾ ਕਰੋਂ। ਦੋਊ ਹੁਇੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਧਰੋਂ'॥੭॥ 
ਸੱਦ ਮੋਹਨ ਕੋ ਤਕੀਦ ਬਹੁ ਕਰੀ। 'ਲਯਾਓ ਦੂਸਰੋ ਜਿੰਦ "“ਚਹਿੰ ਜੇਊ ਵਰੀ। 
ਸੋ ਲਯਾਵੈਂ ਬਹੁ ਮਿਲੈ ਇਨਾਮ। ਨਹਿ ਲਯਾਵੈਂ ਤੌ ਮਾਰੀਯਗੁ ਥਾਮ'॥੮॥ 
ਯਹਿ ਸੁਨ ਮੋਹਨ ਬਹੁ ਸੋਚ ਪਰੀ। 'ਲਭੈ ਨਹੀਂ ਤੌਂ ਸਾਰਿਅਨ ਮਰੀ"। 
ਮੋਹਨ ਸੁਖਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰ ਧਾਰੀ। ਪੰਜ ਸੈ ਰੁਪੱਯੋ ਧਰੋਂ "ਪੂਰ ਥਾਰੀ'॥੯॥ 
ਹੁਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸੰਗ ਇਕ ਗਯੋ ਤਾਤ"“। ਸਭ ਸਮਝਾਈ ਉਸ ਉਨ ਬਾਤ। 

ਭੰਟਾ/ ੬ ਧਾਨ ਲਲਾੀੰ ਅਨ ਵੇਚ (/ਟਹ ਲਨਤ)/ ੭ (% ਲੱਠੂ; ਲਲੂ=ਮੰਤ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਕ? ੮ ਰਾਹ ਮੈਂ 

/ਨ (/ਦੱਲੀਂ ਦ?/ ੯ ਨਗੀਲਾਂ ਨੂੰ/ 5੦ (ਲੋਭ) ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰੀ(ਟ.ਕ... ਲੱਲਕਾ ਆਹਾ ਪਾਵੈ" -ਗ. 

2.2/ 55 ਓਸ ਨੂੰ/ 9੭ (%2% ਕਰ- ਲੇ ਅਕਤ (ਲਚਣਾ) ਹੌਣਾ ਝਾਨੁੰਦਾ ਹੈ? $= ਥਾਂ ਤੇ ਆਰ /ਦੱਤਾ 

ਨਾਵੰਗਾ/ 5# ਥਾਲ਼ /ਵਚ ਰਾ ਕੇ (ਰੱਲ ਕ?/ 9੪ ਵੱਡਾ ਭਾਲਾੰ /#ਤਾ ਦਾ: ਤਾਲ (7 /&ਆਨਾ /ਊਯ/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੭੩ 

'ਜਹਿਂ ਰਾਜਾ ਥੋ ਮਰ ਗਿਰ ਗਯੋ। ਹੋਗ ਉਸੈ ਥ਼ਾਂ ਸੋ ਗਿਰ ਗਯੋ॥੧੦॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਲੇ ਭਾਗ ਹਮ ਗੁਰ ਕਰੇ, ਤੌ ਹਮ ਆਵਗੁ ਲੱਭ। 
ਲਭੈ ਨ ਆਵਗੂ ਜੌ ਹਮੇ, ਤੋ ਮਾਰੀਯਗੁ ਔਲਾਦ ਹਮ ਸੱਭ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਕਹੀ, 'ਸਭ ਪੁਛ ਲਯੋ ਲੋਗ। "ਗਿਰਸੋ ਪਰਯਾ ਕਿਸ ਲੱਭਯਾ ਹੋਗ'। 
ਮੋਹਨ ਸੋਂ ਸ਼ਾਹ “ਬੱਧਜੋ ਕਰਾਰ। ਲਯਾਵੈ ਸੁਤ ਨਿਜ ਕਰ ਕਿਤ ਭਾਲ॥੧੨॥ 
ਜਾਇ ਉਨ੍ਹੈਂ ਬਹੁ ਤਲਾਇਸ਼”" ਕਰੀ। ਉਨ ਪਰ ਆਈ ਬਹੁ “ਸੁਭ ਘਰੀ। 
ਨਜ਼ਰ ਪਰਯੇ ਉਨ ਲਯੋ ਉਨਾਇ। ਜੀਐ ਤੇ ਪਯਾਰੋ “ਪੁੱਜਜੋ ਧਾਇ॥੧੩॥ 
ਦਯੋ ਪਤਿਸਾਹੇ ਤੁਰਤ ਸੁ ਜਾਇ। ਦੇਖ ਮਿਹਰਵਾਨ ਭਯੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ। 
'ਮੋਹਨ ਮੰਗ ਲੈ ਸ਼ਾਹੋਂ ਜ਼ਮੀਨ। “ਘੁਮਾਇ ਲਾਖ ਦੀਓ ਪਟਾ ਸੁ ਕੀਨ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬਨ ਆਈ ਬਾਤ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਮ ਮੋਹਨ ਤਾਤ"॥੧੪॥ 

ਫੂਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਕਹਯੋ, ਇਸੈ ਹਮ ਦੀਨੋਂ ਰਾਜ...) 

_ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੋਂ ਬਾਤ ਅਬ ਫੂਲ ਕੀ, ਜਿਮ ਕਰ ਵਧਿਓ ਜੋਇ। 
“ਪੇਟ ਵਜਾਯੋ ਗੁਰ ਢਿਗੇ, ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਅਗੈ ਖਲੋਇ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਏਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਮਹਿਰਾਜੈ ਆਯੋ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸੰਗ ਕਾਲੋ ਲਯਾਯੋ। 
'ਜੋ ਮੁਖ ਮਾਂਗੇਂ ਸੋ ਗੁਰ ਦੇਹਿਂ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੇਹਿ'॥੨॥ 
ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਆਨ ਮਿਲਾਏ। ਫੂਲ ਬਾਲਕ ਹੁਤ "ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਏ। 
ਤਿਨ ਸੁਨ ਲਯੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਰੂਠ ਸੋਚ ਉਨ ਰੋਟੀ ਨ ਖਈ॥੩॥ 
'ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੁਹ" ਜੀਵਤ ਨਾਹੀਂ। ਕੌਨ ਮਿਲਾਵੈ ਮੁਹਿ ਗੁਰ ਪਾਹੀ"”। 
ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਵਹੁ ਪਰਿਓ ਰੋਇ”। ਖਬਰ ਭਈ ਕਾਲੇ ਚਾਚੈ ਸੋਇ॥੪॥ 
ਪ੍ਰਾਤ"£ ਫੂਲ ਸੰਗ ਕਾਲੇ ਉਠਯੋ। ਦਹੀਂਡੀ"' ਦੇ “ਸੰਗ ਅੱਗੇ ਕੀਯੋ। 

5 /ਡੈੱਨਾ //ਆ (੭ਤਾਂ /ਕੈਲੋਂ ਲੱਭਆ ਹੱਢੋ?/ ੨ /ਏਕਰਾਰ ਕੰਤਾ ਆੰ/ = ਪਤਰ ਆਪਣ £# (ਫ਼) 
ਤਲਾਲ਼, ਦੁੱਤ-ਭਾਲ਼/ ੫ ਲਭ ੫ਤ) ਨਕ ਸਾ) ੬ ਡੱਟ ਨਾ ਭਜਾ) ੭ ਲੱਥ ਪਸਾਉ ਦਾ ਪਟਾ ਇਸ ਦੇ ਨਮ 

ਕਰ /ਦੱਤਾ/ ੮ ਡਟਮਟ, 62 ਵੱਲੋ? ੯ /ਇੱਡ ਵਜਾਇਆ ਗੁਠੂ ਅੱਠੇ? 9੭ ਡੰਗਰ ੫ਲੂ' ਲਰਾ #ਨਹਾ 9 
959 ਅਨੰ/ ੧੭ ਘਾਲ ਕੱਲ/ 5= 6 7#%) 5੬ ਪਤਾ ਕਾਲ ਸਵੌਰੇ/ 5੫ ਵਟਾ ਛੀ ਹੱਡ ਦਹੀਂ ਲਾ 

#ਟਕਾ/ _ "ਆਠਤਰ .- /ਸਠ ਆਨ ਕਾਂਨ5/ 



੫੭੪ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਜੰ ਸਜ਼ਜਰ ਜ਼ਿਲੇ ਆ ਜਜ) । ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਧਯਾਨ ਵਲ ਫੂਲੈ ਅਯੋ॥੫॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਅਗੇ ਦਹਿੰਡੀ ਫੂਲ ਧਰ, “ਮੱਥੋਂ ਭੂਮ ਟਿਕਾਇ। 
ਹੋਇ ਖੜੈ ਢਿਡ ਨੋਕਿਆ, “ਜਿਮ ਕਾਲੇ ਹੁਤ ਸਮਝਾਇ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤਬ ਗੁਰ ਦੇਖ ਤਿਸ ਭਏ ਪੁਰਸੰਨ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ ਭਾਗ ਉਨ ਧੰਨ। 
ਕਿਤ ਤੁਰਯੋ ਸਗਨ'' ਭਲ ਐਂ ਭਲ ਘੜੀ। ਭਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਸ ਗੁਰ ਵਲ ਅੜੀ॥੭॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ _ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛੇ 'ਕਾਲਿਆ! ਯਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਕੋਇ”? 
ਅਬ ਢਿੱਡ ਵਜਾਯੋਂ ਕਿਮ ਇਨੈਂ, ਮੁਹਿ ਬਾਤ ਸਮਝਾਓ ਸੋਇ'॥੮॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਾਥ ਜੋੜ ਉਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰ ਸਚ ਦਰਬਾਰੇਂ। 
'ਹੋਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾ ਬਾਪ ਮੁਯੋ “ਵਿਚ ਘਾਣ॥੯॥ 
ਚਤਰਸਾਲ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਪਯੋਂ-। ਇਸ ਕਾ ਬਾਪ ਉਨੈਂ ਮਾਰ ਦਯੋ। 
ਹਮਰੋ ਥੋਂ ਸੋ ਬੜੋ ਭਰਾਇ। ਫੂਲ ਭਤੀਜੋ ਮੇਰੋ ਆਹਿ।੧੦॥ 
ਇਸ ਕੋ 'ਘਾਟੋ ਰਿਜਕਹ ਰਹਯੋ। ਇਸ ਤੁਮ ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਬਜਯੋ। 
ਨਿਮਾਇ” ਬਾਪਨ ਕੇ ਗੁਰ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਯਹ ਸੁਨ ਢਿੱਡ ਬਜਾਯੋ ਆਪ॥੧੧॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਰਿਜਕ ਅਨਾਇਤ”' ਕਿਛ ਕਰੋਂ, ਧਰੋ ਇਸੈ ਸਿਰ ਹਾਥ। 
ਯਹ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆ ਪਰਯੋ, "ਸੁਤ ਹਮਰੇ ਹੈ ਬਡ ਭੁਾਤ'॥੧੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਦ ਪਾਸ ਫੂਲ ਮੰਗਾਯਾ। ਆਇ ਸੀਸ ਉਨ ਚਰਨ ਛੁਹਾਯਾ। 
ਤਬ ਗੁਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ। "ਦਈ ਫੂਲ ਲੜ ਤੋ ਗਠ ਬੰਨ੍ਹ॥੧੩॥ 
ਕਹਯੋ 'ਇਸੈ ਹਮ ਦੀਨੇਂ ਰਾਜ। ਪੂਰਨ ਕੀਨੋ ਇਸ ਹਮ ਕਾਜ। 
ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ। ਪਾਲਕੀਅਨ ਸ੍ਯੋਂ ਰਹਿੰ ਘਰ ਪੂਰੇ॥੧੪॥ 

6 ਖਲੋ ਨ? ੨ ਅੱਡਾ ਧਰਤ ਤੇ (ਲੂ ਸ਼ੰਹੇਲ ਅੱਗ? ਟੇਕੈਆ/ = ਵਜ/ਇਆ/ 2 ਨਲ ਤਦ੍ਹਾਂ ਚਾਲੇ 

ਕਾਲ ਨੰ ਸਮੜਾ/ਏਆ ਨ ੫ ਲੱਨ ਨਕ ਸਨਨਾਂ ਕੋਠੇ ਨੰਕ' %ਤੰ/ ੬ ਕੱਣ/ -੭” ਲੜਾਈ /ਵੇਲਾ/ 

੮ ਧ/>ਆ/ € /ਨੋਜ਼ਕ ਦਾ ਆਟਾ /ਨਹਾ/ 92 /ਲੋਸ਼ ਟਾ ਆਂ ਲਾ ਨਾ ਹੱਵੇ (ਲਤੱਆਂ ਦੋ?/ 55 ।%2 

/2ਨਾਯਤ, ਕਾਸ/ਸ, /ਕੂਘ/ $> £ਤਰ, ਆਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਤਨ/ $> ਣੂਲ ਦੇ ਲੜ ਕੰਨੂ 7ਦੱਤ। ਲਖਸ਼ 

/ਦੇਤਾੰਂ (ਆਤਲਾਹ?// ੧੪ ਆਾਨਕਾੰਆਂ ਨਾਲ/ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ ੫੭੫ 

ਜੋ ਔਰਨ ਕੋ ਭੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਈ। ਰਹੀਗੁ ਅਖੁੱਟ ਨਿਖੁੱਟਗੁ ਨਾਹੀਂ। 
'ਦਯੋ ਰਾਜ ਤੁਹਿ "ਦੁਇ ਦਰਯਾਇ ਮਾਂਹਿ'। ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕਹਯੋ ਅਸ ਤਾਂਹਿ॥੧੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ, ਲੈ ਗਯੋ ਫੂਲ ਘਰ ਧਾਇ। 
ਸੁਨ ਕਾਲੇ ਤੂੀੰਮਤ ਅੱਗ ਲਗੀ, ”'ਕਿਮ ਪੁਤ ਆਯੋ ਪ੍ਰਾਏ ਦਿਵਾਇ'॥੧੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਕਾਲੇ ਕੋ ਬਡ ਤ੍ਰਿਯਾ ਸਤਾਯਾ। ਕਿਮ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਵਾਂ ਆਯਾ। 
ਉਸੀ ਤੌਰ ਫਿਰ ਲਈ ਦਹਿੰਡੀ। ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੈ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਦੀਂਡੀ“॥੧੭॥ 
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਝਾਤੀ ਪਾਈ। ਦੇਖਯੋ ਬਾਲਕ ਅਗੈ ਖੜਵਾਈ। 
ਉਸੀ ਤੌਰ ਢਿੱਡ ਲੜਕੇ ਠਠੌਰਾ£। ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਉਸ ਵਲ ਜੋਰਾ”॥੧੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਤੌ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਹਸ ਕਹਜੋ, "ਅਬ ਲੜਕੇ ਆਣਯੋ ਔਰ? 
ਹਮ ਤੌ ਉਸ ਇਤਨੇਂ ਦਯੋ, ਵੁਹ ਕਰੂ ਤੁਹਾਰੀ ਗੋਰ''॥੧੯॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਭਗਤੂ ਭਾਈ ਤਹਿਂ ਖੜੋ; ਕਹਿ ਤਿਨ ਯੌ ਕਰਾਈ ਅਰਦਾਸ। 
'ਅਪਨੌ ਬੀਜਯੇ ਹੁਇ ਜੋਉ, ਰਹੈ ਮੋਹਨਕਿਆਂ ਪਾਸ'॥੨੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਭਾਈ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਗੁਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਬਿਧ ਥਾਪੀ ਸਭਹਨ ਦਈ। 
ਇਕ ਕਾਲੇ ਕੀ ਭਈ ਕਮਾਈ। ਸਭੀ ਮੋਹਨ 'ਸੁਤਨ ਕੋ ਗਯੋ ਰਜਾਈ॥੨੧॥ 
ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰ ਕਾਲੇ ਅਈ। ਅਪਨੋ ਬਲ ਗੁਰ ਤਹਿੰ ਮਧ ਦਯੋ ਪਈ। 
“ਜੈਦ ਪੁਰੀ ਆਨ ਤੌ ਉਨ ਮਾਰਾ। ਕਹੈਂ ਲੋਕ ਉਸ ਅਤਿ ਬਲ ਵਾਰਾ॥੨੨॥ 

ਫੂਲਕਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 
(ਛਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਛੇ ਪਿੰਡ ਬਧੇ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਅਬ ਫੂਲ ਕੀ, ਜਿਮ ਫੁਰੇ' ਬਚਨ ਗੁਰ ਸੋਇ। 

? ਟੱ ਦਰਿਆਵਾਂ (/ਨੈਆਨ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ) /ਵਚਕਾਰ/ ੭ ਮਰਾਈ ਪੰਤਰਾਂ ਨੂੰ /ਕਾਵੇਂ ਰਾ /ਇਵਾ /ਲੇਆ/ਇਆ 

ਹੈ? ੨ /ਟੈਸਤਰਨ' # ਏਨਾਂ ਦੀ ਮਟਕੀ ੫ /ਦਤਾ/ ੬ ਫਜਾਲਾ/ 2੭ ਜੈੱਤਿਆ! ਕੱਤਾ/ ੮ ਹਰ ਲੜਕਾ ਲੈ 

#7ਟਆਂ ਹੈ? ੯ /ਨਆਨ; ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸੰਤਾਲ/ 9੦ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ/ 55 ਠਲ ਵਾਲ ਲਲਵਾਨ/ 92 ਨੰ 
ਹੰ>/ "ਲੰਦਮਰਾਣਨ ਆਲ਼ੇ /ਵੋਚ ਭੰਖੜਾਂ ਦਾ /ਏਕਾ ਸ਼ਰਟਾਨ, ਸੰ ਲਾਲਾ ਭੱਲਰ ਨਾਲ਼ /ਨਲ ਨੇ ਛਲ ਦੇ ਵਡੇਰੇ 
੭ੌਹਨ; ਕਾਲਾ ਅਨਂਇ ਨੂੰ ਤੰਨਾ ਕਰਦਾ? ਉਨਾ ਨੰ ਗੁਰੂ ਗੰਰੇਗੀਂਝਂਦ ਨੰ ਦੇ ਕਹਣ £ਰ ਵੀ ਕਾਲੇ /ਕੈਆਂ 
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹ /ਦੱਤਾੀ,ਨੀ' ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਨ ਨੂੰ ਲੰਨ /ਵੇਚ ਆਰਾ ਕੌ #ਹਰਾਜਾ ਵਸਾਇਆ? 



੫੭੬ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਭਯੋ ਰਿਜਕ ਉਸ ਘਰ ਘਣੋ, ਔ ਭਏ ਪੁੱਤੁ ਉਸ ਦੋਇ”॥੧॥ 
ਚੌਪਈ॥ 

ਤਿਲੋਕਾ ਰਾਮਾ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ। ਫੂਲ ਬੰਧਯੋ ਜਾਇ ਫੂਲ ਗਿਰਾਮ। 
ਤੋਂ ਲੌ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਸਮੀ ਆਏ। ਦੈ ਪਾਹੁਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ॥੨॥ 
ਔ ਰਾਮੇ ਕੇ ਭਏ ਪਾਂਚ ਸਪੂਤ”। ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀਓ ਔੰਧੂਤ। 
ਦੁਨੋ, ਸੂਰਤੀਓ, ਪੰਜਵੋ' ਰਘੂ ਪਛਾਨੋ। ਹਮੀਰਾ ਗਜਪਤ 'ਸੁਤ ਤਿਲੋਕੇ ਜਾਨੋ॥੩॥ 
ਜਿਤ ਵਲ ਦੌੜ ਸੁ ਧੌੜ“ ਕਰਾਹਿੰ। ਹੋਇ ਫਤ੍ਰੇ ਸੋਊ ਹਾਰੇ ਨਾਹਿਂ। 
ਆਏ ਬੰਦੇ ਸੋਂ ਰਲ ਮਿਲੇ। ਮੁਵਾਇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ ਭਲੇ॥੪॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਸੁਨਾਮ ਮੁਣਕ ਤੁਰਕ ਕੋ, ਨਿਕਲ ਨ ਬਾਹਰ ਪਾਇ। 
ਜੋ ਨਿਕਲੈ “ਦੱਸ ਬੰਦਯਨ, ਲੇਵੈ ਉਨੈ ਮੁਵਾਇ॥੫॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਫੂਲ ਮਹਿਰਾਜੀ ਇਕੱਤਰ ਸਭ ਭਏ। ਇਮ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭਨ “ਗੱਠ ਲਏ। 
ਔਰ ਸਭੀ ਕਬ ਆਖੀ ਜਾਇ। ਸੁਚ ਸੁਚਾ ਕਿਛ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ॥੬॥ 
ਰਾਮੇ ਤਿਲੋਕੇ ਸੁਤ ਭਏ ਜੁਵਾਨ। ਔਰ ਵਾਧੋ ਭਯੋ ਉਨ ਮਧ ਆਨ। 
ਉਲਾਦ ਉਨ੍ਹੈਂ ਘਰ ਔਰੇ ਭਈ। ਭੂਮ ਚਹੈਂ ਵਹਿ ਔਰ ਦਬਈ॥੭॥ 

ਦੂਲਨਾ॥ 

“ਸਤਾਰਾਂ ਸੈ ਸਤਾਸੀਏ ਮੈਂ, ਜੰਗਲ ਪੜੇ "'ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਲ। 
ਰਲ ਫੂਲ ਪੌਤੁਨ ਗਲ ਕਰੀ, ਕੋਊ ਮੁਲਖ ਬਸਾਈਏ ਪਾਨੀਵਾਲ” 
ਬਾਲਯੋਵਾਲ' ਧਨੌਲਾ" ਭਦੌੜ"“ ਸਹਣੋ”, ਆਇ ਬੰਨ੍ਹਜੋ ਅਢਿਆਯੋਂ” ਬਨਾਲਾ”। 
ਛਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਛੇ ਪਿੰਡ ਬਧੇ ਖਾਲਸਾ, ਆਇ ਦਯੋ "ਮੁਲਕ ਮੱਲ ਬਹਾਲਾ॥੮॥ 

9 ੜ੍ਹਤ/ ੨ ਦੌ ਤਰਾ (/ਤਲੱਕਾ ਤੋਂ ਰਾਆ)/ = ਰਾ? ਦੇ ਪੰਜਾ ਤਰ (ਆਲਾ ?ਨੈਘ, ਭੂਆ; ਦੂਨ ਨਰਤਾੰ 
ਤੰ ਰ%)/ ੪ /ਤਲੱਕੇਂ ਦੋ (ਦੋ) ਅੰਤਰ (ਗੰਨਾ ਤੇ ਗਜਮਤ)/ ੫ ਹੱਲ) ੬ ਲੀਟੇਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਰ/ .੭ ਨੱਕ 

£ਕੰਧ ਕਰ /ਨ%/ ੮ ਸੰੱਕੱਚ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਘਤਾ ਤੱਰ ਤ/ ੯ ਦਸ਼ਾਉਣਨ ਮਰਨਾ (ਹੱਦ ਜ਼ਮੰਨ ਤੇ ਕਲਲ਼ਾ 

ਕਰਨਾ ਦਾਹੁੰਏੇ ਸਨ?/ ੧੦ ਸਤ 9੭੮੭ (੧੭੩੦ 2?2/ 55 ਆਹ ਪੰਠੰ (ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਿਆ/ 

੧੭ ੫ਟ ਵਾਲ! /ਨੈਥੋ ਪਾ ਅੰ ਕਾਣਾੰ ਹੱਫ/ 9੭-5੮ ਡੇ /&ਡ- #ੱਲੋਂਵਾਲ ਧਨੱਲ; ਭਦੰੜ 
#ਾਹਣ; ਹਫਯਾਨਾ ਅਤੇ ਲਰਨਾਲਾ ਲੋਂ ਛੇ ਭਰਾਵਾਂ (ਫੂਲ ਦੇ ਘੜਿਆ) ਨੇ ਵਲਾਏ/ ੧੯ ਮਲਕ ਮੱਝ ਕੰ 
ਸਾਲਨੇ ਨੂੰ /ਸਠਾ /ਇੱਤਾ/ 



ਔਰ ਸਾਖੀ ਮਾਲਵੇ ਕੀ ਤੁਰੀ 
(ਚਿਰੀਅਨ' ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਲੁਕ ਨੇ...) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨੋਂ ਫਿਰ ਮਲਵਈਅਨ, ਜਿਮ ਪੰਥ ਉਪਰਾਲੋ ਕੀਨ। 
ਫੁਲਾਇਣ “ਬਾਧੋ ਭਯੋ, ਕਰ ਦੌਰ ਮੁਲਕ ਮਲ ਲੀਨ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਥ ਨਿਕਲ ਜਬ ਮਾਲਵ੍ਯੋਂ ਜਾਵੈ। ਤੁਰਕ ਮਾਲਵੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਧਾਵੈਂ'। 
ਜਾਵੈਂ ਕੁਟ ਲੁਟ ਟਕੇ ਮੰਗਾਹਿਂ। ਜੇਤਿਕ'£ ਉਨ ਤੇ ਦਏ ਨ ਜਾਹਿਂ॥੨॥ 
ਮੁਹਰੇ ਹੁਇ ਤੁਰੇ ਮਲੇਰੀ“ ਪਠਾਨ। ਓਇ ਜ਼ਾਹੈਂ ਦਯੈ ਕਢਵਾਯੋ ਹਿੰਦੁਵਾਨਾਂ। 
ਮਲਵਯਨ ਇਮ ਮਿਥੀ ਸਲਾਹਿ। ਲਯਾਇ ਖਾਲਸੇ ਲਯੋ ਮਲੇਰੀ ਮੁਵਾਇ॥੩॥ 
ਇਮ ਮਿਥ ਤੁਰਯੋ ਆਲੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪ। ਸਾਥ ਬੁਢਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਥਾਪ। 
ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੱਤੇ ਡੇਰੇ। ਤੌ ਦਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸਭ ਪੰਥ ਕੇਰੇ”॥੪॥ 
ਹੁਤੋ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਲਗਯੋ ਦਿਵਾਨ। ਸੁਨੈ ਰਹਿਰਾਸ ਪੰਥ ਨਿਤ ਆਨ। 
ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਲਏ ਭਾਈ ਸਾਥ। ਜੋੜ ਖੜ੍ਯੋ ਖਾਲਸੈ ਢਿਗ ਹਾਥ॥੫॥ 

ਦਹਰਾ|॥ 

ਕਹੀ ਹਕੀਕਤ ਖੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹੈਂ, ਸੁਨੀ ਪੰਥ "ਦੈ ਕਾਨ। 
ਉਨ ਕਹੀ, 'ਸਤਾਵੈਂ ਤੁਰਕ ਹਮ, ਮਲੇਰੋ ਉੱਠ ਪਠਾਣ॥੬॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਹਮ ਕੋ ਆਇ ਮਲੇਰੀ ਸਤਾਵੈਂ। ਮੁਲਕ ਹਮਾਰੋ ਲੁੱਟ ਲਿਜਾਵੈਂ। 
ਸੁਨ ਕਰ ਉੱਤ੍ਰ ਪੰਥ ਉਚਾਰਯੋ। ਅਸੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਉਨ ਚੜ੍ਹ ਮਾਰਯੇ॥੭॥ 
ਕਿਮ ਕਰ ਉਨ ਕੋ ਕਾਬੁ ਕਰਵਾਯੋ। ਗੜ੍ਹ ਕੋਟਨ ਕਿਤੈ ਦੂਰ ਲਿਆਯੋ। 
ਉਸ ਕਰ ਸਿੰਘ ਉਨ ਮਾਰ ਗਵਾਹਿੰ। ਜਿਮ ਕਰ ਪੰਥੈ 'ਦਦਾਯ ਸੁ ਮਾਹਿਂ॥੮॥ 
ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਲੀਨੀ ਮਾਨ। 'ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਰੂੰਗੁ ਜਾ ਊਹਾਂ ਠਾਨ'। 
ਕਹੀ ਪੰਥ, 'ਆਵੈਂ ਤੁਮ ਪਾਸ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਖੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ॥੯॥ 
'ਦੀਪਮਾਲ ਕੇ ਮੇਲੋ ਲਾਇ। ਚੜ੍ਹਗੁ ਪੰਥ ਤੋ ਤੁਮਰੇ ਦਾਇ”"। 

5 /ਦਤੀਆਂ ਵੱਨ/ 2 ਵਾਧਾ ਗੋਂਇਆ) = ਹੱਲੋਂ ਕਰ ਕ/ # /ਨੰਨੇ-3? ੪ ਆਲ਼ੋਰਕੌਟਲਾ ਏ)/ ੬ /ਹੰਦਆਂ 

ਨੂੰ/ ੭ ਨੂੰ/ ੮ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਨ ਨਲ) ੯ /ਨਨਆਂ ਗਰੁੱਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾਂ ਮਨਣਾਂ ਨੰ ਦੁਰ ਕੱਦ /ਨੈਆਵ? 
5੦ ਦਾਈ /ਵਲ ਆ ਲਾਣ/ 55 ਵੱਲ ਤਨਫ/ 



੫੭੮ ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਭਾਈ ਦੂਜ” ਕੋ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਯੋ। ਮੁਹਰੈ ਲਗਨ ਬੁਢੈ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ॥੧੦॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਤੁਰਤੈ ਆਗੈ ਹੋਇ ਸਿੰਘ, ਜੋੜ ਹੱਥ ਕਹੀ ਫੇਰ। 
'ਜੇ ਪੰਥ ਖਬਰ ਨਾ ਹਮ ਲਈ, ਤੋ ਮਾਰੈ ਤੁਰਕ ਮੁਹਿ ਘੇਰ'॥੧੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਖਾਲਸੈ ਬਹੁ ਧੀਰ ਧਰਾਯੋ। 'ਜ਼ਰੁਰ ਪੰਥ ਚਹੁਗੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਆਯੋ'। 
ਜਾਇ ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਤਿਮ ਹੀ ਕਰੀ। ਪਿੰਡ ਮਲੇਰੀਅਨ ਰਚੀ “ਕਠਨ ਗੜ੍ਹੀ॥੧੨॥ 
ਢਿਗੈ ਬਨਾਲੇ ਸੰਘੇੜੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿਛ ਸੀਸ ਛਪਾਵਨ ਕਰ ਲਯੋ ਥਾਮਾ। 
ਤੋਂ ਸੁਨ ਮਲੇਰੀਏ ਚੜ੍ਹੇ ਪਠਾਨ। ਸਾਥ ਲਿਆਏ ਰਾਇ ਲੁਟਵਾਨ॥੧੩॥ 
“ਤੋਪ ਜੰਬੁਰੇ ਸਾਥ ਲਿਆਏ। ਆਲੈ ਸਿੰਘ “ਲਯੋਂ ਮਧ ਘਿਰਵਾਏ। 
ਦੁਕ ਉਨ ਲੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਇ। ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਵਲ ਸਿੰਘਨ ਤਕਾਇ॥੧੪॥ 
ਉਤੈ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਦਏ ਨਗਾਰਨ ਡੰਕੇ ਲਾਈ। 
ਭਾਈ ਬੁਢੋ ਸਿੰਘ ਆਗੈ ਹੌਯੋ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਪਾਰ ਦਰਯਾਇ ਹੌਯੋ॥੧੫॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਭੁਖ ਲਗੈ ਜਹਿੰ ਖਾਲਸੈ, ਤਹਿੰ ਲੁਟ ਖਾਹਿ ਗਿਰਾਮਾਂ। 
ਵਾਜ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਨ ਕੰਨ ਪਰੀ, ਤਹਿੰ ਢੁਕ ਕੀਓ ਮੁਕਾਮ॥੧੬॥ 
ਯੌ ਪੰਥ ਬੂਢੇ ਸਿੰਘ ਕਹੀ, 'ਮਤ ਡੇਰੋ ਇਹਾਂ ਕਰਵਾਇ। 
ਖਬਰ ਪੜੇ ਉਨ ਪੰਥ ਕੀ, ਮਤ ਕਤ ਲੁਕ ਭਜ ਜਾਹਿ'॥੧੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਰਾਤ ਰਾਤ “ਤਿਤ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੁਢੈ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਆਨ ਖੜਵਏ। 
ਫੀਮ ਭੰਗ ਖੜ ਤਹਿੰ ਲਈ ਖਾਇ। "ਲੀਨੇ ਤੰਗ ਘੋੜਨ ਖਿਚਵਾਇ॥੧੮॥ 
ਅਬ ਫਿਰ ਸੁਨੋ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਤ। ਉਸ ਸੋਚਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। 
ਹੁਤੀ ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਔਖੀ ਬਨੀ। ਕੰਧ ਚਿਣੀ ਥੀ ਤਹਿ ਅਣਚਿਣੀ॥੧੯॥ 
ਢੋਇ ਮੋਰਚੇ ਉਨ ਨੇੜੇ ਦਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁਤੇ ਸੋਸਏ”। 
'ਲਾਇ ਕਿਤ ਆਵੈ ਖਾਲਸੋ ਦੇਰ। ਹਮ ਕੋ ਤੁਰਕ ਛਡੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ'॥੨੦॥ 
“ਚਕ ਚਕ ਗਰਦਨ ਦੇਖੋਂ ਉਤਾਹਿਂ। ਉਨ ਕੀ ਗਰਦ ਦਿਸੈ “ਕਿਤ ਨਾਂਹਿ। 

6 ਭਾਣੀ ਦੂਜ (ਦੀਵਾਲੀ ਤੌਂ ਦੂਜਾ ਦੇ ਚੰਦੂਮਾ ਨੂੰ ਲਦ ਭੰਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋ ਮੱਲੋਂ ਤੋ /ਟਕਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ?/ ੭ ੭ਜਰਤ /ਕੇਲ੍ਹਾ) ਤੇ ਥਾ/ ੪ (ਫ। -ਲੰਠਰਕ) ਛੱਟੀਆਂਤੱਧਾ/ ੪ /ਵਚਕਾਨ ਘਰ /ਲ%/ ੬ /#ਡ/ 
-੭ ਓਸ? ੮ ਘੱਤਆਂ ਦੇ ਤੰਨ ਕੱਸ ਲਏ /ਤਿਆਨਾਂ ਕਠ ਲਣੰ0 ੯ (ਨ) ਗਲ: ਸੱਠ ਸੱਟੋਹ (ਓਸ ਏ /ਦਲ 

/ਦੱਚਾ ਲਤ ਲੱਕ ਸੰਨੇ ਅਨ?/ 5੦ ੭ਹ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ' ਓਤਾਂਨਾ ਵੇਖ਼ਦ; ਖਾਲਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ/ 

$7 /ਕੋਧਨੇ ਨਾ (ਦਲ ਦੀ ਹੜ ਓਡਦੀਂ /ਕੈਧਨੇ ਨਾ /ਇਸ਼ਦ?/ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੭੯ 

ਕਹੈਂ ਮਝੈਲਨ, 'ਹਮ ਕਯਾ ਪੀਰ”। ਖਰਚ ਬੁੜਯੇ ਯੋ ਬਹੁ ਭਈ ਭੀਰ”'॥੨੧॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤ ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਧੀਰਜੀ”, ਸੋ ਲੋਕਨ ਧੀਰ ਧਰਾਇ। 
ਕਹੈ, 'ਰਹੋ ਤਕੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਜੈ ਪਲਕ ਘੜੀ ਪੰਥ ਆਇ'॥੨੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪੰਥ ਖੜਯੋ ਥੋਂ ਢੁਕ ਕਛੁ ਨੇਰੋ“। ਦਿਸਜੋ ਸੂਰ ਤਬ ਭਯੋ ਸਵੇਰੋ। 
ਚੜ੍ਹਨੋ ਖਾਲਸੋ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। 'ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਪੰਥ ਹੁਹਿ ਰਾਸ'॥੨੩॥ 
“ਛੋਡੇ ਫਰਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਕੇਰੇ। “ਲਾਏ ਧੌਂਸਨ ਡਗੇ ਘਨੇਰੇ। 
ਫੜ ਘੋੜਨ ਕੀ ਵਾਗਹਿ ਲਈ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿ ਪੰਥ ਧੌੜ ਕਈ॥੨੪॥ 
ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਐ ਫੌਜ ਧਾਈ। ਤੁਰਕਨ ਨਦਰ" ਘਟਾ ਸੀ ਆਈ। 
ਘੁਰੇ"” ਨਗਾਰੇ ਜਨੁ"! ਬਾਦਲ ਗਰਜੈਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਜਿਮ ਬਿੱਜਲ ਤਰਜੈਂ"॥੨੫॥ 
ਢੁਕ ਸਿੰਘਨ 'ਤਫਲਕ ਬੰਦੂਕਨ ਕਰੀ। ਜਿਮ "ਗੋਲੀ ਬਡ ਗੜਿਅਨ ਪਰੀ। 
ਲਗੇ ਤੁਰਕਨ ਤਨ ਸੋ ਗਿਰ ਪਾਹਿ। ਵਾਂਗ ਫੁਲਵਾੜੀ ਗਿਰ ਭਏ ਫਨਾਹਿ'“॥੨੬॥ 

ਦਹਰਾਂ॥ 

ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਇਮ ਪਰੇ, ਜਿਮ ਪਰੇ ਅਕਾਸ਼ੇਂ ਇੱਲ। 
ਚਿਰੀਅਨ" ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਲੁਕ ਨਠੇ, ਰਹੀ ਨ ਉਨ ਮਧ ਗਿੱਲਂ੭॥੨੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ ਰ੍ 

ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਖੈਂਚ ਦੌੜਯੋ ਤਲਵਾਰ। ਇਕ ਤੈ ਦਏ ਦੁਇ ਦੁਇ ਕਰ ਡਾਰ”। 
ਅਗੈ ਕੋਇ ਨ ਲੜਿਓ ਖੜ ਕਰ। ਸਭ ਹੀ ਨੱਠੇ ਮਰਨੋਂ ਡਰ ਕਰ॥੨੮॥ 
ਜਿਨ ਹਥ ਦੇਖ ਫੜੇ ਹਥਿਆਰ। ਸੋ ਤੋ ਦੀਨ ਜ਼ਰੂਰੇ ਮਾਰ। 
ਡਾਰ ਸ਼ਸਤੁ ਤਿਨ "'ਦੰਤ ਘਾਹਿ ਲਯੋ। ਕਰੀ ਦਯਾ ਪੰਥਹਿ ਛਡ ਦਯੋ॥੨੯॥ 
ਉਤ ਤੇ ਨਿਕਸ ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਡਹਯੋ। ਉਸ ਢਬ ਆਯੋ ਉਨ ਮਾਰ ਦਯੋ। 
“ਤੋਪ ਰਹਿਕਲੇ ਉਨ ਲਏ ਸਾਂਭ। ਢੋਏ ਹੁਤੇ ਮੋਰਚਨ ਲਾਂਭ॥੩੦॥ 

6 ਅੱਤ ਦਰਦ/ 2 ਭੱਤਾ, /ਲ੪ਤਾ/ = ਨੰਰਲਵਾਨ ਹੱਸਲੇ ਫਾਲ/ # ੫ਲ /ਛਨ /ਵਚ, ਸਲਦਾੰ ਹ? 

੪ ਨੰੜੇ ਹੰ/ ੬ ਨਰਜ/ ੭ /ਨੋਲ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝੱਡਆਂ ਦੇ ਫਠੌਨੇ ਖੰਲਹ /ੱਤ/ ੮ ਨਗਾਰੇਆਂ ਤੇ ਝੰਟਾਂ ਲਾ 

/ਦਤ0#! ਕੁਚਾ ਦਾਂ/ਤਆਨਾਂ ਹੱਟੰ/ ੯ ਨਲ਼ਰ/ 9੦ ਵੱਜੇ? 55 ਜਾਣ , ਨਨ? ੧੭ (%) ਤਰਜ਼- ਛੰਨਾ; 
ਰਹੈਂਤਾ (/ਲੋਜਲਾੰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨਸ਼ਾਰ// 9੨ ਗੌਲੰਆਂ ਦੀ /ਏਕਨਾਰ ਸ਼ਾਲਤ/ ੧6 ਵੰਡੇ ਗਿਆਂ ਵਾਨਾ ਨੱਲੀਆਂ 

&ਣੀ%/ 5੫ ਨਾਲ਼ (ਹੌ ਨਏ)/ % /ਓਿਤਆਂ ਫੱਨ/ 92 ਸਕਤੀ ਤਾਕਤ ਹੌਜਲ/ 5੮ ਸੱਟ /ਦਤ? 

5੯ ਵੰਦਾਂ /ਵਚ ਆਹਾ ਨੰ /ਨਿਆ (%ਘਣਾ ਆਘ' ਹਫਾਲੇਂ ਕਰ /ਦੱਤਾ)/ ੨੦ ਹਲਕਾਆਂ ਤੱਧਾ/ ੭੧ ਲੇ 

/ਏਨਾ ੪7? (ਲੋ #ਰਾਂਦਆਂ ਦੇ %77-2/7 ਰੱਖਾਂ ਅਨ)?/ 



੫੮੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 

ਆਲੋ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਭਈ ਸੋਉ ਜੋ ਉਨ ਚਹੀ ਮੰਨ। 
ਤਹਿ ਕੀਏ ਮਲੇਰੀ ਪਠਾਣ ਬਹੁ ਘਾਤ। ਉਨੋਂ ਸੀਸ ਬਿਹਾਣੀ ਬਿੱਧਨ” ਰਾਤ॥੩੧॥ 

ਦਹਰਾ।॥ 

ਲੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਘਨੇ ਬਹੁ, ਖਾਲਸੋ ਰਹਯੋ ਅਘਾਇ”। 
ਬਜਵਾਇ ਨਗਾਰੇ ਜੀਤ ਕੇ, ਲਯੋ ਡੇਰੋ ਪੰਥ ਲਗਾਇ॥੩੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਔਰ ਸੁਨੋ ਆਲੈ ਸਿੰਘ ਗੱਲ। ਮਿਲਯੋ ਪੰਥ ਕੌ ਜਿਮ ਝਬਦ ਚੱਲ। 
ਲਗੇ ਪੰਥ ਕੇ ਦਿਸਨ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੁਨਯੋ ਪੰਥ ਕੋ ਲਗਯੋ ਦਿਵਾਨ॥੩੩॥ 
ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਯੋ। ਛੱਡ ਘੋੜੈ ਕੋ ਚਰਨੀ ਧਾਯੋ। 
ਨਿਵ ਨਿਵ ਕੁੰਨਸੋ ਲਗੋ ਕਰਨ। ਮਿਲੈ ਨਿਹੰਗ ਤਿਸ ਛੋਹੈ ਗੋਡੇ ਚਰਨ॥੩੪॥ 
ਭਰ ਮੁੱਠੀ ਉਸ ਰੁਪੱਯਨ ਦੇਹਿ। ਕਰਵਾਇ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੇਹਿ। 
ਘੌੜੋ ਮੁਯੋ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਜੁਧਾਇ"। ਤੁਰਤ ਦੇਹਿ ਤਿਹਿ ਘੋੜੇ ਫੜਵਾਇ॥੩੫॥ 
ਕਿਸੈ ਟਂਬੂ ਕਿਸੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੈ। ਰਸਤੇ ਮਿਲੈ ਸੁ ਇਮ ਪਰਚਾਵੈ। 
ਅਗੈ ਆਯੋ ਦੀਵਾਨ ਸੁ ਨੇਰੇ”। “ਪਗ ਤੇ ਲਾਹਿ ਜੋੜੋ ਤਹਿਂ ਗੇਰੇ॥੩੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਚੁਕ ਬੁਕ' ਕੁੰਨਸੋ ਬਹੁ ਕਰੈ, ਸੋ ਪਹੁੰਚਯੋ ਪੰਥ ਹਜ਼ੂਰ 
ਹਾਥ ਜੋੜ "ਮੰਸਰ ਪਗ ਧਰੇ, ਗੁਰ ਫਤ੍ਰੇ ਬੋਲਯੋ "ਮੁਖ ਪੂਰ॥੩੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਫਤ੍ਹੇ ਬੁਲਾਈ। ਅਗਜੋਂ ਪੰਥ ਸਭ ਬੋਲ ਮਨਾਈ। 
ਘੜੀ ਕੁ ਆਲੋਂ ਸਿੰਘ ਰਖਯੋ ਖੜਵਾਇ। ਹੁਤੀ ਰੀਤ ਜਿਮ ਥੀ ਪੰਥੇ ਮਾਂਹਿਂ-॥੩੮॥ 
ਹੁਤੀ ਮੋਹਰ ਪੰਥ ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਪਾਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। 
ਬਹੁਰ ਆਲੇ ਸਿੰਘ '₹ਦੇਗੇ ਧਰਵਾਏ। "ਇਕੋਤ੍ਰ ਸੌ ਹੁਤ ਕੜਾਹ ਭਰਵਾਏ॥੩੯॥ 
ਨਿਹੱਗ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਏ ਸੈਂਪਾਇ। ਵਹਿ ਦੇਉਗ ਡੇਰਨ ਆਪੇ ਘਲਾਇ। 
ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਤਹਿਂ ਦਏ ਖੜਾਇ। ਝੰਡੇ ਦਏ ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇ॥੪੦॥ 
ਔਰ ਸੌਢੀ ਬੇਦੀ ਜੋਊ ਭੂਜੰਗੇ'“। ਦਏ ਘੋੜੇ ਉਨ ਮੰਗਾਇ ਸੁ ਚੰਗੇ। 

6 /ਭੇਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਭਗੀੰ ੬2 ਕ੍ ?ਵੋਧਣ ਲਗਾਂ ਮੱਧ /ਟਕੇਲੀਂ-ਨਠੀਂ ਫਨੀਦ?/ > ਲੱਨ /ਨਆ? 
= ਝਟਮਟ; ਸਲਦੀ0 # ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਮ ਕੰਤੰ) ੫ ਲੱ /ਵੇਚ/ ੬ ਹੁੱਡਾ, /ਨਲਖਤ/ ੭ ਨੌੜੋ/ ੮ ਮੰਰਾਂ ਤੱ ਜੱਤੀੰ 

ਲਾਹ ਕੇ ਉਠ ਸਟ /ਦੱਤਾੰ (ਨੰਗੇ ਘੋਗੀਂ ਦੀਵਾਨ /ਵੇਚ /ਨਿਆ??/ ੯ ਨੰੜੋ ਹੰ ਹੋਂ ਕ/ 9੭ ਨਨ ਪਲ ਏਂ ਪੰਨਾਂ ਤਾ 
ਰੱਥੰ/ 55 ਹੁੰਹਾ ਭਰ ਕੇ ਕੱਜਵਾੱ' ਛਤਾਂਹਾ ਨਜਾਣੀ/ 92 /ਵੋਚ/ 9 ਦੰਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ /ਇਤ% 55 /ਟੋਕਾ ਨ 

/ਏਕਾ ਏਨਾਂ ਕੜਾਹ ਪੁਸ਼ਾਦ ਨਲ਼ ਭਰਵਾ /ਇਿੱਤੀਆਂ/ 9੫ ਭਜੰਨਾਂ ਨ ਅਕਾਲੀ) 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੮੧ 

ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਤੇ ਭੁਜੰਗੀ। ਦਈ ਉਸੈ ਘੋੜੀ ਚੁਨ ਚੰਗੀ॥੪੧॥ 
ਦਹਰਾ॥ 

ਹੁਤ ਰੰਘਰੇਟੋ ਚੂਹੜੋ, ਕਹਿੰ ਬੀਰੂ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ। 
ਸੰਗ ਤੇਰਾਂ ਸੈ ਘੋੜਾ ਚੜ, ਹੁਤ ਨਗਾਰੋ ਜੁਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ॥੪੨॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਪਹਿਲੋਂ ਘੋੜੋ ਉਸੇ ਫੜਵਾਯੋ। ਪਾਛੈ ਔਰ ਸੁ ਪੰਥ ਬਰਤਾਯੋ'। 
ਸੋ ਜੰਗ ਦੌੜ ਮਧ ਮੁਹਰੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਯਾਦ ਪੰਥ ਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਏ॥੪੩॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਏਕ ਸਮੇਂ ਬੀਰੂ ਸਿੰਘ ਭੀ, ਜਾਇ ਰਲਜਯੋ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਨਾਲ। 
ਤੇਰਾਂ ਸੈ ਘੋੜ ਉਨ੍ਹਂ, ਰਖਯੋ ਚਾਕਰ ਤਤਕਾਲ”॥੪੪॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਤੌ ਤੁਰਕਨ ਯੋ ਲਿਖ ਪਨਾਯੋ”। ਤੁਮ ਬਡੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋ ਹਮ ਬੈਲ ਚਰਾਯੋ। 
ਤੁਮ ਰਖਤ ਹੁਤੇ ਇਸ ਪਰ ਬਡ ਜੋਰ। ਤੁਰਕ ਲੜਾਈ ਮਾਰੇਂ ਹਮ “ਹਲਾਲ ਖੋਰ॥੪੫॥ 
ਸੋ ਹਲਾਲਖੋਰ ਹਮਰੋ ਗਾਇ ਖਾਨੋ ਚਰਾਵਤ। ਤੁਮ ਸੋਂ ਲੜਨੋ ਵਹੀ ਤਕਾਵਤ। 
ਸੋ ਸੁਨ ਪੰਥ ਉਸ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ। 'ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ' ਉਸ ਕਹਿ ਘਲ ਦਈ ਪਾਸ॥੪੬॥ 

ਦਹਰਾ॥ 

ਜੋਊ ਲਿਖਤ ਤੁਰਕਨ ਘਲੀ, ਜਹਿਂ ਲਿਖਯੋ ਹਲਾਲਖੋਰ ਮਾਂਹਿ। 
ਹਲਾਲਖੋਰ ਹੈ ਤੌ ਉਤ ਰਹੋਂ, ਸਿੰਘ ਤੌ ਆਉ ਹਮ ਪਾਹਿ“॥੪੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੌ ਆਵੈਂ ਅਬ ਪੰਥ ਨ ਪਾਹਿ। ਫਿਰ ਦੁਹੀਂ ਜਹਾਨੀ “ਮਿਲਨ ਨ ਪਾਹਿ। 
ਸੁਨ ਅਰਦਾਸ ਯੌ, ਆਯੋ ਧਾਇ। ਇਮ ਖਾਲਸੋ ਉਸ ਹੇਤ” ਰਖਾਇ॥੪੮॥ 
ਨਕਦ ਨਜ਼ਰਾਨੋ ਜੋ ਥੋਂ ਲਯਾਯੋ। ਸੋ ਭੀ ਪੰਥ ਕੈ ਆਗੈ ਲਾਯੋ। 
ਔਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਆਨ ਮਿਲਾਈ। ਉਨ ਤੇ ਮਾਮਲੋ ਤੌ ਦੇਖ ਦਿਵਾਈ॥੪੯॥ 
ਔਰ ਹੁਤੋ ਜੋ ਆਕੀ ਨੌਰ। ਉਨ ਪਰ ਪੰਥ ਕਰਾ ਦਈ ਦੌਰ”। 
ਕਈ ਮਰਵਾਇ ਕਈ ਲਏ ਬਚਾਇ। ਲੀਨੇ ਰੱਯਤ ਘਣੇ“ ਬਣਾਇ॥੫੦॥ 

6 ਵਰਤਾਲ, ਵੱਡੇ/ ੭ ਝਟਘਟ, ਲੋ ਵੇਲੋ/ ੨ (/ਨਸ) ਗੇੱਜਿਆ/ ੬ ਐਲ; ਕੂੜਾ; ਨੱਦ ਅਹੰਦ ਝੱਲਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਲ 'ਹਲਾਲ ਖੰਰ' ਕਾਹਦੇ ਸਨ) ੫ ਆਲ, ਲੇ ਕੌਲ) ੬ /ਨਲਣਾ ਨਾ ਪਾਵੈ (ਛੌਰ ਨਗੀੱ 

/## ਨਕੰਨੰ?/ ੭ ਸਨੰਹ; //ਆਰ/ ੮ ਹੱਠਾ/ ੯ ਲਹੁਤ ਸਾਠੰ/ 



ਅਥ ਬੁੰਗੇ ਕੋ ਪੁਸੰਗ ਲਿਖਯਤੇ 
(...ਸੈ ਹੁਇ ਕਰ ਭੂਪ" ਬਹੁ ਨੌਰ ਅਬ ਖਾਹੀ) 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼” ਬੁੰਗੇ ਅਹੈਂ, ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। 
ਤਹਿਂ ਬਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹੈਂ “ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਰ॥੧॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਵਹੁ ਥੋ ਸਿਰ “ਸੂਦਾਰਨ ਸਰਦਾਰ। ਥੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਨਹਿਰੌਂਦਾਰ''। 
ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਉ। ਕਹਾਵਤ ਸੰਧੁ ਨਾਰਲੇ ਕੋ ਸੋਉ॥੨॥ 
ਪ੍ਰਿਥਮ ਕਠਾਣੀਏਂ' ਉਨ ਗੜ੍ਹ ਪਾਯੋ। ਢਿਗ£ ਲਹੌਰ ਸੋਉ ਆਕੀ? ਸਦਾਯੋ। 
ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਜੇ ਸਾਥ ਲੜਾਈ ਖਾਈ। ਸੋਉ ਗਯੋ ਨਿਕਲ ਗੜ੍ਹ ਬਾਹ ਕਰਾਈ॥੩॥ 
ਉਨ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਗੜ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਦਯੋ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਨ ਮੰਗਯੋ। 
ਹੈ ਅਜ ਲੌ ਮੁਲਖ ਉਨ ਨਫਰਨ' ਪਾਹੀ। ਸੇ ਹੁਇ ਕਰ ਭੂਪ "ਬਹੁ ਨੌਰ ਅਬ ਖਾਹੀ॥੪॥ 
ਦਸ ਪਿੰਡ ਉਨੈ ਨਿਜ ਬੇਟੀ ਦਏ। ਕਿਫ਼ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਸੰਗ ਕਿਛ ਪਾਰ ਸਤੁੱਦਏ”। 
ਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੰਗੇ ਉਸ ਤੀਨੈ। ਨਿਜ ਮਧ ਰਾਖੁ ਦੁਇ "ਘੋੜ ਚੜ੍ਹਿਅਨ ਦੀਨੇ॥੫॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਬਾਏਂ” ਬਿਹਾਰੈ ਸਿੰਘ ਕੇ, ਸਿੰਧੂ ਛਿਦਨੀ ਵਾਲ। 
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾਹਣੇ£ ਦਯੋ, ਚੁਭਾਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ॥੬॥ 

ਦੌਹਰਾ॥ 

ਗਿਰਯੋ ਪੁਰਾਣ ਹੁਇ "“ਬੁੰਗੋ, ਸ਼ਜਾਮ ਸਿੰਘੇ ਜੋ ਵਾਰ। 
ਤਹਿ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਖ ਦੋਊ ਕੀਏ ਸੁਧਾਰ॥੭॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਂ ਕੋ ਸੁਨੈ ਸੁਨਾਵੈ। ਤਾ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਵੈ। 
ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਨੀ, "ਬਡਨ ਨੈ ਆਖੀ। ਸੋ ਲਿਖ ਦੀਨੀ ਯਾ ਮੈਂ ਸਾਖੀ॥੮॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਜੋ ਕੋਈ ਯਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੋ, "ਅਰ ਪੁਨ ਸੁਨੈ ਜੁ ਕੋਇ। 

ਵਰਤਾ£ਣ ਵਾਲ ਵਰਤਾਰਾ/ ੬ ਨੰੜ/ $੭ ਲਗੰ/ £ ਫੋਰ ਵਾਲ ਨਾ ਅੰਨ) € (ਫ਼? ਨਰ- 

ਆਦਮ ਓਨਾਂ ਹੀਂ ਵਂਦਆਂ ਕੋਲ? ੭ ਲਹਤਾ ਸ/ 55 (ਨ) ਸ਼ਤਲਨ (ਨੰ ਹਾਲਾਂ ਵਾਲਾ?/ 9੭ ਘੰਤ-ਚੜ੍ੇ 

ਘੰਤਾ-ਸ਼ਵਾਨ/ 5= ਖੱਲੇ ਆਨ/ ੧5 ਅੱਨੇ ਆਲ/ 5੫ ਅਜ /ਸੰਘ ਵਾਲਾ ਲੰਨਾ/ % ਵੱਡੇ ਲਲ਼ਰਗਾਂ ਨੇ ਲੱ 

ਕਹੀ ਤੰ/ 5੭ %ਤੇ ਛੌਰ/ 
--== 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫੮੩ 

ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਪਾਪਤ ਹੋਇ॥੯॥ 
ਸਵੈਯਾ॥ 

ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਯੋ ਯਹ ਪੂਰਣ, ਜਿਮ" ਪੰਥ ਭਯੋ ਤਿਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦੀਨਾ। 
ਜੋ ਯਾ ਸੁਨ ਕੈ ਰਣ ਮੈਂ ਲੜਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਜ ਸਕੈ ਵਹੁ “ਬੁੱਧਿ ਪੁਬੀਨਾ। 
੩ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰ ਜੁ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੈ, ਤਉ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁ ਸ਼ਹੀਦਨ ਜੀਨਾਂ। 
ਸ਼ਹੀਦਨ ਮੈਂ ਵਹੁ ਇਉਂ ਮਿਲਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਭ" ਮੈਂ ਜਾਇ ਕੈ ਅੰਭ ਮਿਲੀਨਾ॥੧੦॥ 

ਚੌਪਈ॥ 

ਜੋ “ਰੁਚ ਸੋਂ ਯਿਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਵੈ। ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ” ਸਕਲ ਫਲ ਪਾਵੈ। 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਅਧਿਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਈ। ਦਾਰਿਦ' ਦੂਖ ਰਹੈ ਨਾ ਕੋਈ॥੧੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਢਿਗ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਚਿਤ ਲਾਇ। 
ਟਹਿਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੈ ਕਰੀ, ਗੁਰ "ਇਤ ਉਤ ਰਖੈ ਸਹਾਇ॥੧੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

“ਬਿਕਰਮ ਬਸੁ ਗੁਹਿ ਅਹਿ ਸਸੀ, ਬੀਤਤ ਭਏ ਸੁ ਸਾਲ। 
ਪਾਠਕ ਸ੍ਰੋਤੇ ਨਿਤ ਰਹੈਂ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ॥੧੩॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸ਼ਯਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੋਹਤ੍ਰੋ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨਾਮ। 
ਸੀ ਸੁਧਾਸਰ”! ਢਿਗ "“ਜਿਸੈ, ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਗਿਰਾਮ॥੧੪॥ 

9 /ਨੋਸ ਤੜੂਹਾ/ 2 ਪਰਪੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਲ, /ਨੈਨਨ? ੨ ਅੱਤ ਫੋਲੋ) # (ਛਾ? ਜੀਨਹ-ਪੰਤੀ/ ੫ ਪਾਣਾ (/ਲੇਵੇਂ 

ਤਲ ਲਲ /ਵੇਚ ਜਾ /ਨਲਦਾ 2) /ਟ ਕੇ ਅੰਡੇ ਅਠ #'- ਸਾਲ % ੫// ੬ ਰਲੀ ਨਲ ਆਨ 
#ੱਹਤ/ -੭ ਲਾ ਵਗ /ਏੱਫਾ ਜਾਨ (0) ਫਾਦ=ਵਾਲ ਵਾਣਾ ਕਰਕ /ਟਕ ੭ਨਨਾ ਸਾਚਾ 

ਕਰਮਨਾ- ਆਲੂ ਕਲੀਨ?/ ੮ ਸਾਨ (ਫਲ ਹਾਤ ਕਰ)/ ੯ ਲਾਠਦ੍੍ ਨਰਾਲੀੰ/ 9੦ /ੋਲੇਂ ਤੇ ਲੋ ਲੱਕ 
ਰਲੌਕ; ਏੱਹਾਂ ਸਹਾਨਾਂ/ਦੇਲ/ 95 ਆੰਨਤ ਸਰੰਵਰ' %#ਨਤਨਰ (ਦੇ ਨੰ>ੋ?/ ੧ “ਨਾਂ ਕੱਟ #ਨ ਦਾ /ਮਡ 
ਹ/ "੧੮੯੮ /ਨਕਆੰਂ (5੮85 ਠੀ// ਲਨ (ਨੰ ਵਨ)= ੮. ਗਾਂਹ=੯, ਗੱਸੋ=% ਆਹ (ਸ੭ =€ / 

9੮੯੮ ਤ /ਲਕਆ ਥਣਦਾ ਨ) “ਠਤਨ /ਨੰ% ਕਰਤਾ ਪਦੀਨ ਅੱਠ ਪੁਕਾਸ਼- ਸਰਦਾਲ ਮਤਾਲ /ਨੈੰਆ 

੭ਗਰਾਂ ਕੱਟਣ ਭੰਰੂ ਦਾ ਪੰਤੂਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਲ /ਨੰਘ ਦਾ ਤਰ ਤਥਾ ਸ਼ਰਦਾਨ /ਜ/ ਸੰਘ ਨੀਂ ਕਰੰਤੀਆ 
ਦਾ ਦੱਹੜਾ/ ਸਰ ਗੇਂਵਤ ਆਕਟਰਨੰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਰਨਾ ਕਰ ਕੰ ਕਪਤਾਨ ਮੇਂ ਨੇ ਸੰਮਤ 9੮੬੬ (5੧੮੦੯ ਲਨ? 
/ਵੱਚਾ (/ਨਆਣੰ /ਵਲੇ /ਲਠ/ ਨ. ਰਤਨ /ਨ% ਨੇ ਓਦਾਂ ਗੱਲ ਛੰਦ ਰਚਨਾ #ਵੇਦ ਗੁਹਾਨਾਂ ਲਲਾੰ ਪਾਲਨ 
ਅੱਧ #ਕਾਲ' /ਵੋਚ ਨੂਰ ੪ਥ ਪਕਾਲ' ਨ% ਹੇਠ ਸੰਮਤ ੧੮੯੮ (9੮85 1 /ਵੇਚ ਕਤ ਕੰਤ/ ੭; 

ਰਤਨ /ਨ& ਝੰਠੂ ਦਾ ਏੰਹਾਂਤ ਸਤ 5੯੦੩ (੧੮੬੬ ਲਨ) /ਵੋਜ ਗਂਿਆ/ /ਏਨਾਂ ਦਾਂ ਅੰਲਾਦ ਹੁਣ /#ਡ 
ਭਤਾੀੰਂ ਤਾਂਹਨੀਰ ਸਮਰਾਲਾ (ਲਨਆਣਾ) /ਵੋਲੇ ਗਾਂਹੰਦੀੰ ੰ/ /ਇਸੇਂ ਦੇ ਆਾਠ 'ਤੇ /ਨਿਆਨਾ/ਨਆਨ ਨ 
#ਨਾਵ;ਝ /ਨਵਾਨੀਂ ਨੇ ਹੱਠ ਸੰ /ਮਲਾ ਕੇ ਚ ਘਕਾਲ' ਨਨ ਹੰਠ ਗਤ 5੯੨8 (5੮੬੭ ਲੀ 7 7ਵਜ 

ਰਾਂਦਆ” /ਜੋਨ ਦੀ ਆਹ ਅੰਤਿ ਗਤ ੧੯੩੭ (੧੮੮੮ ਲੀ) #ਵਚ ਛਆ ਨ 



ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ 
ਦੋਹਰਾ॥ 

ਮਧ ਸੁ ਮਹੀਨਯੋਂ ਦੂਸਰੀ, ਭੌਮ" ਵਾਰ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨ। 
ਗੁੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਘਰ ਭਯਾ, ਸੰਧਜਾ ਸਮਾ ਪਛਾਨ॥੧॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਸੰਮਤ ਗ੍ਰਹਿ" “ਬਿਧ ਬਦਨ ਸਸਿ, ਪੁਨ ਸੱਕਰ ਮੁਖ” ਜਾਨ। 
ਉਪਰ ਖੜਾਨਨ“ ਬਾਰਨਿਧ£ ਪੱਖ? ਸੁ ਸੱਖਯਾਂ- ਜਾਨ॥੨॥ 

ਦੋਹਰਾ॥ 

ਪ੍ਰੰਢਂ ਸੁਜਨ”? ਸ਼ੁਭ ਬਸਤ" ਹੈਂ, ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਨ। 
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤਿਹ, ਸਭ ਜਗ ਕਰਤ ਬਖਾਨ”2॥੩॥ 

ਸੋਰਠਾ॥ 

ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਕੇ ਕਾਮ ਨਿਜ”, ਸੁਤ ਕੋ ਉਪਦੇਸਿਓ। 
ਤਾਸ'ਏ ਲਿਖਯੋ ਮਨ ਮਾਨ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਨਾਮ ਹੈ॥੪॥ 
ਮੈਂ ਹੁੰ ਅੱਤਿ ਅਜਾਨ, ਲਿਖਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਉ ਗ੍ਰੰਥ ਕਬ। 
ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਪਛਾਨ, ਛਿਮਯੋ”“ ਵਿਚਾਰ ਸੁ ਸੱਜਨੋਂ॥੫॥ 

(ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸੰਮਤ) 
ਸੰਮਤ ੧੯੨੩ ਜੇਠ ਬਦੀ ੫ ਬਾਰ ਬੈਸਾਖ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ" ੨੫ 

-ਇਤੀ- 

6 ਗੁੱਹ= ੯/ ੨ /ਨੈਧ ਸ਼ਟਨ= ੪/ 2 ਗੱਸੇ= 5/ ੪ ਅੰਕਰ #ਖ= ੪ /੯੬%੧%੪=5੬ (82// 

੪ #ਤਾਨਨ = ੬ ੭ਹ7 ੬ ਕਾਲਨੈਨ (ਸੰਦਨ)?=.੭/ .੭ ਪੱਖੇ (ਘਲ?= 2 /੬੪-੭੭੭=੧੫੭/ ਸੰਮਤ 

5੯੧੫ (੧੮੪੮ 2&$2/ ੮ /ਨਣਤੰ/ ੯ ੫ਰਮਕ੍ ਪਲ) 9੦ ਨੰਕ ਸਨ ਭਲੇ #ਰਠਸ਼/ 55 ਫਸਟ ਹਨ/ 
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“(#.) ਸ਼ਰਤ ਘਆਂਵੱਤਰ ਰਤਾੰ/ 


